
Benoît Pelleriaux

Wist u dat planten binnen een werkruimte niet alleen het 
zuurstofgehalte in de lucht maar ook de motivatie van 
uw medewerkers doen toenemen? Benoît Pelleriaux, 
zaakvoerder van Any Green, onthult het groene geheim.

Bedrijven investeren steeds vaker in een groene werkomge-
ving. Hoe verklaart u dat?
Benoît Pelleriaux: “Steeds meer bedrijven zijn ervan overtuigd 
dat een gezond binnenklimaat van hun gebouwen een positieve 
invloed heeft op het welzijn van hun werknemers. Ze stellen vast 
dat het loont om te investeren in een aangename, groen werkom-
geving. Want het wordt steeds duidelijker dat mensen zich beter 
voelen in een ruimte waar planten voor een groene touch zorgen.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat werknemers die zich 
goed voelen, niet alleen minder ziek maar ook gemotiveerder en 
productiever zijn.”.

Hoe verklaar je dat mensen binnen een groene omgeving 
beter presteren?
“Eigenlijk zijn planten zoals mensen. Het zijn allebei levende we-
zens die reageren op het klimaat waarin ze zich bevinden. Net 
zoals planten goed gedijen in een omgeving met veel licht en een 
ideale vochtigheidsgraad, gaan mensen openbloeien in een om-
geving waarin natuurlijke elementen geïntegreerd worden. We 
durven wel al eens te vergeten dat de mens zelf  ook één en al na-
tuur is. Het is dan ook vanzelfsprekend dat een groene, natuurlijke 
omgeving hem gelukkig stemt. ‘Green Happiness’ is een feit. “

Voor welke specifieke diensten kunnen bedrijven bij jullie 
terecht?
We zijn gespecialiseerd in zowel het ontwerpen, aanleggen als 

onderhouden van interieurbeplanting. Of  het nu gaat over het 
plaatsen van planten van 20 centimeter of  bomen van 12 meter 
hoog bij bedrijven, hotels, binnentuinen, zwembaden ... maakt 
niet uit. We zijn een team van 17 experten die samen over tonnen 
ervaring beschikken om de meest uiteenlopende werk- en leefom-
gevingen in gezonde, groene biotopen te transformeren. ”

De voorbije jaren hebben jullie er een specialiteit bijgekre-
gen: gestabiliseerde en levende groene wanden.
“Groene wanden zijn een echte trend. Je hebt de ‘Moss Fashion’. 
Dit is een gestabiliseerde groene wand die uit mos bestaat en die 
op basis van een ecologisch proces vereeuwigd werd. Het voor-
deel van deze wand is dat hij geen water, licht of  specifi eke tem-
peratuur nodig heeft en bovendien uiterst geschikt is om geluid te 
absorberen. Daarnaast zijn er ook de ‘Living Walls’. Deze wan-
den bieden we aan in een formaat van 80x80cm dat afgewerkt 
wordt volgens de voorkeuren van de opdrachtgever. Ze zijn niet 
alleen een mooie decoratie, ze zijn ook duurzaam en daarenbo-
ven geluidsabsorberend.”

Hoe ziet u de toekomst van Any Green?
“De toekomst wordt ongetwijfeld nog groener. Wij willen dat 
groene toekomstverhaal graag verder uitbouwen. Onze ambitie is 
niet zozeer onze omzetcijfers te doen stijgen. Veel meer willen we 
inzetten op kwalitatieve service. Vandaag staan onze planttech-
niekers dicht bij onze klanten. En dat willen we zo houden. Het 
is die klantgerichte en creatieve aanpak die men het meest waar-
deert. Laten we dat vooral als ons handelsmerk behouden. Want 
na meer dan 25 jaren in het vak te staan, weet ik één ding zeker: 
het is door onze klanten en hun planten onze volle aandacht te 
geven, dat we gedurende al die jaren erin geslaagd zijn duurzame 
resultaten te plukken.”
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