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TNO-onderzoek toont aan: planten reduceren ziekteverzuim

Groen loont!

Bij het horen van de naam ‘Intratuin’ denkt vrijwel iedereen aan de tuincentra. Reden voor zusteronderneming Intratuin Groenprojecten om de naam
te veranderen in Groenmeesters. “We willen duidelijker naar buiten brengen
dat we al sinds 1968 een hoveniers- en interieurbeplantingsbedrijf zijn met
een eigen identiteit en deskundigheid.”

G

roenmeesters ontwerpt, realiseert
en onderhoudt groen, binnen én
buiten. Voor instellingen, kantoren
en bedrijven biedt Groenmeesters een
totaaloplossing, waarbij tuin en entree in
harmonie aansluiten op de architectuur
van het pand en de omgeving. Daarnaast
realiseert het bedrijf met decoratieve
interieurbeplanting een representatief en
prettig werkklimaat.
Achter de nieuwe naam en het bijbehorende logo - een cirkel van verschillende
groene vlakjes - gaat een ambitieuze
doelstelling schuil. Petra Slot, directeur
van Groenmeesters legt uit: “Meesterschap, veelzijdigheid, bundeling van
krachten, visie en beleving en betovering.”
Deskundig personeel dat respect heeft
voor de wensen en ideeën van de klant en
die combineert met eigen vakkundigheid,
veelzijdigheid, liefde voor het vak en een
heldere visie op groen. En niet in de laatste
plaats met oog voor het feit dat groen zelfs
bij nuchtere West-Friezen emoties oproept.
“Dat laatste klinkt misschien wat zweverig,
maar is in feite een hele pragmatische constatering. Een mooie tuin, een groene omgeving - dat doet wat met je. Het ontspant,
stimuleert of is functioneel.” Alleen maar
gras geeft een ander gevoel dan een tuin
vol bloemen en planten. En groen is weer
onvergelijkbaar anders dan asfalt en tegels.
“In combinatie kan het juist sterk zijn.”

Eerste indruk telt

Bij bedrijven ontstaat steeds meer interesse
in een gedegen groenaanpak. Logisch:
onafhankelijk onderzoek van TNO heeft
uitgewezen dat planten op de werkvloer
een gunstige invloed hebben op de
gezondheid en het welbevinden van
werknemers. Planten verminderen stress,
bieden ontspanning en stimuleren creativiteit en productiviteit.* “Reden genoeg
om werkkamers en bedrijfsrestaurant van
beplanting te voorzien”, zegt Slot. Decoratieve beplanting in mooie potten die in
harmonie zijn met het interieur hebben
een positieve invloed op de indruk
van klanten en relaties. “You’ll
never get a second chance for
a first impression”, zegt Slot.
Daar hebben bedrijven
volgens Slot vaak onvoldoende oog voor. “Terwijl
onafhankelijk onderzoek
met keiharde cijfers heeft
aangetoond dat groen
zichzelf terugverdient.”
Om een mooie tuin
te creëren is een plan
nodig, gebaseerd op
de wensen van de opdrachtgever en waarbij
rekening is gehouden
met natuurlijke
omstandigheden als
licht, wind en grondsoort. Groenmeesters

stemt alle ontwerpen ook af op de architectuur van het pand en de omgeving waarin
het staat. “Schoonheid en dus beleving van
een tuin worden namelijk vooral bepaald
door de mate van harmonie. Voor bedrijven
kan een verzorgde groene entree een verlengstuk vormen van hun identiteit. Prachtige voorbeelden van bedrijven die daar
oog voor hebben zijn De Groot en Slot in
Broek op Langedijk, Breddels Architecten,
Rijkenberg Chocolade- en Suikerwerken en
MagentaZorg in Heerhugowaard.
Onderhoud

Groen realiseren is één ding, het mooi
houden iets anders. “Groenmeesters onderhoudt ook bedrijfstuinen en interieurbeplanting. Dat kan op incidentele of
structurele basis, van complete verzorging
tot slechts elementen ervan.” Groenmeesters doet zijn naam eer aan, dat staat vast.
*Bron: TNO / Klein Hesselink e.a.
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