Groen stimuleert het
welbevinden van de mens
Op 18 november jl. werd de publicatie ‘Groen in gebouwen’ uitgereikt
tijdens de gelijknamige visiebijeenkomst. Het project ‘Groen in
gebouwen’ is een samenwerkingsverband tussen o.a. VHG Vakgroep

N

aast VHG hebben ook Copijn,
Plant Quality en Bouwen met
Groen en Glas deelgenomen in
het project. Dit unieke samenwerkingsverband vond zowel plaats op financieel
als op inhoudelijk gebied. VHG Vakgroep
Interieurbeplanters heeft voor de hele
specifieke ‘plantenhoofdstukken’ een apart
platform in het leven geroepen voor het
adviseren van de auteurs van het boek.
Cindy Vissering, projectleider van de
publicatie, kijkt tevreden terug op een
vruchtbare samenwerking: “Wat mij opviel
was het enthousiasme van de groep, die
zeer bevlogen met het onderwerp bezig
was. We zijn allemaal van mening dat het
een goed eindresultaat heeft opgeleverd.”
Groen in het interieur beïnvloedt de
productiviteit in positieve zin en vermindert gezondheidsklachten en stress. Zo
herstellen patiënten sneller en beoordelen
mensen hun omgeving positiever wanneer
er planten aanwezig zijn. Dit weten wij
natuurlijk al langer, maar de publicatie

Groen in Gebouwen wil dit nog eens extra
benadrukken. Daarom veel aandacht voor
onderzoek naar het effect van groen op de
mens. Vissering: “Er staat bijvoorbeeld
een klein rekenvoorbeeld in: Als je ziekteverzuim zou willen voorkomen door de
toepassing van groen, wat zou je dan
besparen en wat zal het je gaan kosten
aan aanschaf van groen? Dit onderzoek
laat zien dat het toepassen van groen
wel degelijk een goede investering is.”
De volgende onderwerpen komen aan
de orde:
• mens en groen: het effect dat groen
heeft op de productiviteit en het
welbevinden van de mens;
• economische effecten waarom je groen
zou willen toepassen in het interieur;
• waar moet je vanaf schetsontwerp
rekening mee houden – ruimtelijke en
bouwtechnische aspecten;
• welke eisen stelt groen aan een gebouw
– bouwfysische aspecten;
• hoe kun je groen toepassen in het inte-

rieur – welke planten zijn geschikt en
welke plaatsingsmogelijkheden zijn er.
‘Groen in Gebouwen’ is met name geschreven voor de architect. Vissering:
“Het is natuurlijk niet de bedoeling om
de plantendeskundige te vervangen, maar
om de architect voldoende kennis mee te
geven over de mogelijkheden van groen in
gebouwen. De publicatie zorgt ervoor dat
de architect in eerste instantie de plantenkeuze globaal kan maken. De plantendeskundige zal het natuurlijk allemaal
uiteindelijk in gaan vullen. Het is meer
een kennisproduct dan een inspiratieproduct, maar als ik het vergelijk met andere
kennisproducten van SBR, dan zit er toch
veel meer inspiratie in dan gewoonlijk.”
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Winnaars bladblazers BVO bekend
Eind december zullen de resultaten van het Bedrijfs Vergelijkend Onderzoek (BVO) bekend gemaakt worden. BVO is een
initiatief van de Branchevereniging VHG en wordt volledig
ondersteund door het Productschap Tuinbouw (PT). Het
onderzoek wordt uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek te Amsterdam (SEO). Met het onderzoek willen wij u
als individuele ondernemer een hulpmiddel bieden in het
beoordelen van uw bedrijfsvoering. In de tweede plaats
leveren de uitkomsten van dit onderzoek de sector een
goed totaalbeeld van de marktontwikkelingen.
In het VHG Magazine van februari 2010 zullen we uitgebreid
aandacht besteden aan de resultaten van BVO 2008. Wel
kunnen wij u alvast melden dat er voldoende inzendingen zijn
binnenkomen om tot een kwalitatief eindresultaat te komen.

O R G A N I S AT I E

Omslag van het boekje
‘Groen in gebouwen’

Interieurbeplanters en SBR, het kennisplatform voor de bouw.

Vanaf dit jaar is het onderzoek totaal gedigitaliseerd, wat
heeft gezorgd voor een betere kwaliteit van het onderzoek.
Zoals beloofd zijn er onder de eerste 500 inzenders vijf
bladblazers verloot en hierbij maken we de namen van de
winnaars graag bekend. Het zijn: P.J. Beuker Tuinontwerp
& Advies uit Poeldijk, Velthuis Hoveniers VOF uit Dalfsen,
Kees de Jong Hoveniersbedrijf uit Uden, Commandeur
hoveniers uit Hoogkarspel en De SfeerTuin uit Wouw.
De bladblazers zullen op 5 januari 2010 tijdens de Groene
sector vakbeurs in Hardenberg worden uitgereikt door
VHG-directeur Egbert Roozen. De winnaars zijn reeds op
de hoogte gesteld.
Namens de VHG van harte gefeliciteerd!
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