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BELGISCH BEDRIJF ANY GREEN
ONTVANGT EUROPESE AWARD
VOOR 3 GROENE KANTOORPROJECTEN
Any Green, de specialist in verhuur, verkoop, leasing en onderhoud van
interieurplanten krijgt internationale erkenning door vakorganisatie EILO. Daarbij komt
dat steeds meer bedrijven het belang inzien van planten op kantoor. Deze zorgen
immers voor een gezonder binnenklimaat, wat resulteert in minder ziekteverzuim en
blijere werknemers.
De European Interior Landscaping Organization (EILO) is een vakorganisatie die het werk
van interieurbeplanters in Europa wil promoten en het belang van planten thuis en op het
werk wil benadrukken. Tijdens het jaarlijkse internationale EILO-congres vorige maand in
Hoofddorp bij Amsterdam werd tevens de eerste editie van de Awards For Interior
Landscape Excellence georganiseerd. Deze uitreiking wil groene binnenhuis- en
kantoorprojecten over heel Europa bekronen. Uit de in totaal 30 inzendingen werden 9
winnende projecten geselecteerd, ingedeeld in 3 categorieën naargelang het gespendeerde
budget: projecten tot 10.000 euro, projecten tussen 10.000 en 25.000 euro en projecten
boven 25.000 euro. De 150 aanwezige bezoekers konden elk hun stem uitbrengen.
Tweemaal goud en een keer brons!
Het Belgische bedrijf Any Green, dat planten
van 20 cm tot 12 m hoog een plaats geeft in
bedrijven, hotels, binnentuinen, enz., viel maar
liefst 3 keer in de prijzen. Het won goud in de
categorie tot 10.000 euro met de realisatie van
een unieke groene muur in de vorm van een
streepjescode in het bedrijfsrestaurant van
Sanoma in Mechelen, en brons in diezelfde
categorie met de inrichting van een atrium met
palmen en plantenbakken bij productiehuis De
Mensen in Zaventem.
Any Green won nog eens goud in de categorie
tussen 10.000 en 25.000 euro met de aanleg van
een multifunctionele binnentuin bij Biocartis in Mechelen.
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Groene kantooromgeving leidt tot minder ziekteverzuim
“We zijn bijzonder opgetogen met deze internationale erkenning,” vertelt Benoît Pelleriaux,
zaakvoerder van Any Green. “Samen met onze 16 medewerkers maken we de
werkomgeving van heel wat Belgische bedrijven elke dag wat aangenamer en groener.
Almaar meer bedrijven geraken ervan overtuigd dat het binnenklimaat van een
kantoorgebouw zeer belangrijk is. Wist je dat planten op de werkplek verschijnselen als
moeheid, hoofdpijn, hoesten en geïrriteerde ogen met 30% kunnen verminderen? Planten
dragen aanzienlijk bij tot het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verhogen van de
luchtvochtigheid, nemen CO² op, neutraliseren schadelijke stofdeeltjes en dampen van
kopieerapparaten, printers en computers, maar ze werken ook geluidsdempend, zijn
rustgevend en stressverlagend. Allemaal factoren die ervoor zorgen dat de werknemers zich
beter voelen en hun productiviteit zal verhogen, wat uiteindelijk leidt tot minder
ziekteverzuim. Een investering die zeer de moeite loont en vaak binnen het jaar al
terugverdiend is.”
De nieuwigheden: gestabiliseerde en levende groenwanden
Any Green volgt de trends nauwgezet op en is gespecialiseerd in het plaatsen van twee
bijzondere soorten groene muren. Enerzijds is er de gestabiliseerde groene wand, ook wel
‘Moss Fashion’ genoemd, waarbij mos wordt vereeuwigd door middel van een uniek, volledig
ecologisch procedé, waarbij het plantensap wordt vervangen door een bewaarmiddel dat
100% biologisch afbreekbaar is. Benoît Pelleriaux: “Het is met de aanleg van een dergelijke
groenwand bij Sanoma dat we een award hebben gewonnen. We hebben de streepjescode
van een Flair-magazine uitvergroot tot een gestabiliseerde groenwand. Het voordeel van
deze wand is dat hij geen water, licht of specifieke temperatuur nodig heeft, en bovendien
geluidsabsorberend werkt.”
Anderzijds bouwt Any Green ook levende groenwanden of ‘Living Walls’ die bestaan uit
metalen frames die worden opgevuld met veenmos en planten. Dit systeem voorziet ook een
speciaal irrigatiesysteem. “Deze wanden werken erg geluidsabsorberend en zijn een
ecologische, duurzame en vooral esthetische eyecatcher,” aldus Benoît Pelleriaux.

Over Any Green
Het Belgische bedrijf Any Green werd in 1996 opgericht door Benoît Pelleriaux, zelf tuinarchitect, en is
gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van interieurbeplanting in bedrijven. Het
wil zijn klanten ‘Green Happiness’ brengen door het verhuren, leasen en verkopen van allerlei
interieurplanten alsook op maat gemaakte gestabiliseerde en levende groenwanden en
wanddecoraties. Meer groen op kantoor zorgt niet alleen voor een esthetische invulling van de
werkvloer, maar ook voor een betere luchtkwaliteit en hogere luchtvochtigheid wat leidt tot minder
ziekteverzuim. Het hoofdkantoor is gevestigd in Diegem en stelt 16 mensen te werk.
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