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‘Groen kan inhoudelijk een grote rol spelen. 
Nog te vaak wordt groen alleen vanuit de 
kosten kant bekeken, of er wordt gekeken hoe 
de investering direct terug te verdienen is’, stelt 
Douwe Snoek, directeur van Snoek Puur Groen.

‘De discussie moet juist gaan over hoe we met 
groen het welzijn en de gezondheid van men
sen kunnen verbeteren. Als je investeert in je 
medewerkers, onder andere met een prettige 
groene werkomgeving, zijn ze happy en blijven 
ze bij je. Het is een duurzaamheids gedachte om 
de wereld vooruit te willen helpen. Rendement 
zit niet alleen in euro’s. Het is hoog tijd dat 
marktpartijen elkaar zoeken en vinden op 
kwaliteit: niet groen erin omdat het moet, maar 
omdat het bijdraagt. Planting Power heeft 
dezelfde motivatie en verkoopt niet zomaar 
mooie binnenbeplanting, maar hoogwaardige, 
gezonde, groene werkplekken.’

Baten voor welzijn en gezondheid
Myrian Reuvers, die met haar man Johan in 
de directie van Planting Power zit, bevestigt 
dat. De wetenschap heeft weliswaar financiële 
baten van groen aangetoond, maar het ware 
goud van groen heeft betrekking op een veel 
groter plaatje. Er loopt momenteel een onder
zoek van de Universiteit van Wageningen naar 
het effect van groen op werkplekken bij een 
groot bouwbedrijf in het westen van het land. 
Reuvers: ‘Andere onderzoeken hebben uit
gewezen dat het ziekteverzuim bij bedrijven 
met groen ingerichte werkruimtes lager is. 
Verder blijkt dat bedrijven die een gezonde 
werk omgeving op kantoor kunnen aanbieden 
sneller gemotiveerd personeel weten te  
werven. Dat is natuurlijk mooi vanuit het oog
punt van een efficiënte bedrijfsvoering, maar 
groen is méér dan een rendementverhogend 
middel, en ook meer dan een mooie aan

‘Groen draagt bij aan het welzijn van de mens, dat is toch goud waard?’
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kleding. Al ziet Planting Power natuurlijk graag 
dat de binnenbeplanting van een kantoor het 
mooist denkbare plaatje oplevert.’

Gezonde en prettige werkplek
Planting Power kijkt per kantoorruimte wat 
er nodig is, inventariseert de problemen en 
adviseert de klant. Problemen waar kantoor
ruimtes mee kampen, liggen op het vlak van 
temperatuur, luchtvochtigheid, geluidshinder 
en lichtintensiteit. Maar ook minder goed waar
neembare zaken spelen een rol, zoals de CO₂ 
en fijnstofconcentratie en het gehalte vluchtige 
organische stoffen. Daarvoor voert Planting 
Power metingen uit met klimaatsensoren.

‘Planten zorgen voor meer zuurstof, een grotere 
CO₂opname, een betere luchtvochtigheid, 
een groene afscheiding, minder lichthinder 
en vangen schadelijke deeltjes uit de lucht af, 
zoals fijnstof en vluchtige organische stoffen. 
Er zijn nog talloze manieren te noemen waarop 
groen bijdraagt aan een prettige werkplek. Dat 
verschilt ook per werkomgeving. Medewerkers 
worden rustiger door de aanwezigheid van 
planten, kunnen zich beter concentreren en 
kunnen hun creativiteit beter aanspreken. 
De medewerkers van nu kun je aantrekken met 
een prettige werkplek. Met het nieuwe werken 
en thuiswerken als de norm ziet de nieuwe 
generatie het kantoor als een ontmoetingsplek 
voor contact met collega’s. Een inspirerende 
natuurlijke aankleding met beplanting is essen
tieel voor die prettige sfeer. En door Covid19 
is er ook behoefte aan meer ruimte tussen de 
werkplekken.’

Reuvers vat samen: ‘Uiteindelijk draait het erom 
dat bedrijven goed voor hun personeel zorgen. 
Beplanting, zowel binnen als buiten, speelt 
hierbij net zo’n grote rol als goede bureau
stoelen of gevarieerde gezonde lunches. Als 
ondernemer ben je met een prettige groene 
werkomgeving toekomstproof, want zonder 
medewerkers is er natuurlijk geen bedrijf.’

Gezond verstand
Snoek knikt. Hij staat erom bekend dat hij zich 
uitgebreid verdiept in de mens en oprecht 
geïnteresseerd is in zijn meer dan honderd 
medewerkers. Hij kan zich hier dan ook over 
opwinden. ‘Waarom moeten de baten van 
groen voor het welzijn en de gezondheid 
wetenschappelijk aangetoond worden? Met 

ons gezond verstand weten we toch dat die 
baten er zijn? We komen immers allemaal tot 
bloei met natuurlijke elementen om ons heen, 
zowel binnen als buiten. De groenbranche mag 
veel meer uitgaan van het goud dat ze met 
groen in handen hebben. Daar komt nog bij 
dat de voordelen van groen niet ophouden bij 
de grenzen van de tuin of het kantoor. Snoek 
Puur Groen en Planting Power werken daarom 
graag samen.’

Eerst het plan, dan de plant
Planting Power en Snoek Puur Groen zijn beide 
specialist op hun vakgebied, dus op dat vlak 
bemoeien zij zich niet met elkaar. Maar bij 
adviesgesprekken voor projecten trekken ze 
regelmatig samen op, om de prettige groene 
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Natuurlijke verbetering binnenklimaat
Planting Power biedt velerlei oplossingen 
voor de natuurlijke verbetering van het  
binnenklimaat: staande en hangende  
planten en bloemen, moswanden, plan
tenwanden, maar ook waterwanden. Met 
Awairklimaatsensoren wordt de kwaliteit van 
de binnenruimte opgemeten. Daarbij moet 
je denken aan temperatuur, luchtvochtig
heid, geluidsintensiteit, CO₂concentratie, 
fijnstofconcentratie, lichtintensiteit en het 
gehalte vluchtige organische stoffen, die 
onder meer via computers en printers in de 
lucht terechtkomen. Planting Power geeft 
advies op basis van de meetresultaten. Het 
product Respira is een 1,20 m hoge planten
wand met een mooi design die de lucht filtert 
en vocht in de ruimte brengt. Een betere 

luchtvochtigheid in de ruimte zorgt voor 
minder klachten als keelpijn, hoofdpijn, een 
droge huid en droge ogen. Binnenbeplanting 
zorgt überhaupt voor een betere vochthuis
houding in binnenruimtes. Planting Power 
heeft de grote plantenwand van Nedlaw 
Living Walls in het assortiment, de modulaire 
PP Next Living Wallsplantenwand, gebaseerd 
op hydrocultuurplanten, maar ook de Live 
Panelplantenwand, die bestaat uit modulaire 
watergoten en plantcassettes, en de kleinere 
plantenwand Live Picture, die de uitstraling 
heeft van een levend schilderij. Mos heeft 
een dempende werking; met een moswand 
van Planting Power kan de geluidsintensiteit 
in een binnenruimte dus aanzienlijk 
verminderd worden.

Snoek Puur Groen heeft in samenspraak met de koks van de Stenden Hotel Management School 

in Leeuwarden een eetbare tuin aangelegd.

‘De sector mag 
meer focussen op 
kwaliteit: niet 
groen omdat het 
moet, maar omdat 
het bijdraagt’
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werkomgeving van binnen en buiten op elkaar 
te laten aansluiten en zo het effect te maxi
maliseren. Snoek: ‘We inventariseren met de 
opdrachtgever wat er nodig is op die locatie: 
welke boodschap, welke waarden wil men uit
dragen? We stellen daar eerst gezamenlijk een 
plan voor op. Pas daarna kijken we met welk 
ontwerp en op welke manier we daar invulling 
aan kunnen geven.’

Originele oplossingen
Beide specialisten zoeken in het plan naar 
afstemming van de thema’s, verhalen of waar
den die men met vergroening wil uitdragen. 
Dat leidt vaak tot unieke oplossingen. Reuvers: 
‘Op dit moment zijn wij samen werkzaam 
bij de Stenden Hotel Management School in 
Leeuwarden. Snoek Puur Groen doet daar de 
buitenruimte, wij vergroenen de binnenruimte. 
De Hotel Management School wil het verhaal 
uitdragen van de natuur die dicht bij de mens 
wordt gehaald, van buiten naar binnen gehaald. 
Snoek Puur Groen heeft in samenwerking met 
de koks een eetbare tuin gecreëerd. De bloem
soorten die ’s zomers in de tuin bloeien, staan in 
gedroogde vorm in de 36 hotelkamers. Vandaag 
zijn de bolvormige glazen terrariums met de 
droogbloemen geleverd.’ Snoek voegt daaraan 
toe: ‘Er komt ook een shop in het hotel, waar 
gasten dezelfde terrariums met droogbloemen 
kunnen kopen. De studenten zullen een deel 
van deze bloemen uit de tuin halen en een deel 
zal geleverd worden.’

Snoek Puur Groen verzorgt ook het onderhoud 
voor de Veiligheidsregio Fryslân, die is gecentra
liseerd na een reorganisatie. Snoek: ‘Zij wilden 
graag verduurzamen. Je kunt een groen imago 
creëren met een groen werkklimaat op kantoor 
en een tuin met duurzame elementen, zoals 
wormenhotels waarin wormen uit organisch 
afval mest maken voor de tuin. Hiermee kan 
de Veiligheidsregio zich lokaal positief onder
scheiden en haar eigen stempel blijven druk
ken, ondanks de centralisatie. Maar voordat we 
de klimaatsensoren plaatsten om het klimaat 
in de binnenruimte te meten, vroegen we de 
klant de vraag: Zet je het groen erin omdat 
je groen wilt zijn of omdat het echt helpt? 
De medewerkerstevredenheid bleek voor de 
Veiligheidsregio de grootste drijfveer te zijn om 
te vergroenen.’ Snoek legt uit waarom hij de 
klant op die manier prikkelt. ‘We stellen vragen 
omdat we zaadjes willen planten, zodat mensen 
gaan nadenken over de grote meerwaarde die 
groen heeft.’

De natuur wordt van buiten naar binnen 

gehaald bij de Stenden Hotel Management 

School in Leeuwarden. De bloemen die  

’s zomers buiten bloeien, staan in gedroogde 

vorm in terrariums op de hotelkamers. Ook 

heeft Snoek Puur Groen er een eetbare tuin 

aangelegd, waaruit de koks verse ingrediënten 

plukken om mee te koken.

‘Als ondernemer 
ben je met een 
prettige groene 
werkomgeving 
toekomstproof. 
Zonder mede- 
werkers geen  
bedrijf’
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