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Wij creëren de 
inspirerende 
groene binnen-
omgeving die 
verschil maakt 
voor bewoners 
& gebruikers

Gelukkiger

Groen maakt verschil voor mensen. Zowel 

buiten als binnen. Wetenschappelijk onderzoek 

toont aan dat het doordacht vergroenen van 

binnenruimtes leidt tot andere gesprekken en 

oprechte verbinding. Mensen ervaren meer rust 

en focus, een betere kwaliteit van leven, leven 

gezonder én zijn gelukkiger. Zelf ervaren? De 

medewerkers van Van Helvoirt Groenprojecten 

helpen je graag om van jouw project of pand 

een inspirerende groene binnenruimte te maken.

Studies geven aan dat we ontspannen, 

gelukkiger, gezonder en creatiever zijn in 

een groene en natuurlijke omgeving. Als 

mens maken we onderdeel uit van natuurlijke 

processen. Denk alleen al aan je dag-nacht 

ritme of aan herstellen van een situatie 

die je focus vroeg. Door het inzetten van 

biophilic design -waarbij onder andere 

groene elementen worden opgenomen in 

je woon- en werkomgeving- ondersteun je 

lichaamsprocessen daarbij op een natuurlijke 

wijze. Zo ervaar je meer geluk, gezondheid en 

creativiteit. Kun je je optimaal ontplooien en 

ontwikkelen. Bovendien zorgt het binnengroen 

voor een betere luchtvochtigheid, schone lucht 

en vermindering van omgevingsgeluid in jouw 

leef- en werkomgeving.



Onze passie, ervaring en expertise
We hebben een passie voor groen. Wij 

realiseren veel projecten in samenwerking 

met gemeenten, projectontwikkelaars, 

architecten, aannemers, zorgorganisaties, 

woningcorporaties, onderwijsinstellingen 

en particulieren. We hanteren een integrale 

aanpak en verbinden buiten en binnen. 

Onze opgedane kennis en ervaring in het 

buitengroen stellen we ook beschikbaar 

voor het binnengroen en andersom. 

Als je het op prijs stelt, komen we een 

kijkje nemen in jullie pand of project. 

We onderzoeken wat voor groen er is, 

hoe je het gebruikt, welke kansen en 

mogelijkheden er zijn voor die plek én 

welke uitdagingen je zelf ziet als het 

gaat om het verbeteren van de sfeer. 

Daarbij sluiten we aan bij de visie van 

de organisatie en helpen we deze te 

versterken door een omgeving te creëren 

die impact heeft op de dagelijkse gang 

van zaken. 

Wij denken graag met je mee om deze 

input slim te verwerken in een plan, 

ontwerp en gebuikersimplementatie. 

Zo versnel je het proces, kun je positief 

communiceren over je plannen en win je 

direct aan vertrouwen bij alle betrokkenen.

We helpen je ook graag bij het tastbaar 

en concreet maken van je ambities 

en het verder uitwerken van je plan 

in samenwerking met de gemeente, 

stedenbouwkundige, projectontwikkelaar, 

en de bouwer. Groen en natuur zijn een 

belangrijke factor bij de verkoop van je 

project. Ook binnengroen is daarbij een 

belangrijke factor. We kunnen je helpen 

met praktische, haalbare plannen binnen 

je budget. Wij geven je als architect ook 

tools om te zorgen dat het binnengroen 

een plek krijgt in het totale plan. Daarbij 

leggen we meteen vast hoe dit groen 

waarde toevoegt. Zo heb je al een 

gedragen ontwerp bij de praktische 

invulling van je project.



Bij het begin van een traject houden we vanuit 

onze passie en met onze kennis en ervaring het 

liefst een inspiratie en co-creatiebijeenkomst om 

samen de mogelijkheden voor binnengroen te 

onderzoeken. Een perfecte manier om mensen 

mee te krijgen en te betrekken bij ideeën die 

leven. Ook de technische uitwerking voor de 

realisatie van het binnengroen maakt onderdeel 

uit van een doordacht plan. We verrassen je graag.

Wij gaan voor een open communicatie. Dat 

betekent dat we het belangrijk vinden om in goed 

overleg afspraken te maken en een planning en 

budget op te stellen, die we samen bewaken. Een 

open communicatie zorgt ervoor dat alle partijen 

afwijkingen zo snel mogelijk signaleren en delen, 

zodat we daar snel en flexibel op in kunnen spelen 

en we samen toch de beoogde ambities behalen.

Inspiratie en co-creatie



Tijdens het maken van de plannen rekenen we 

ook de kosten van alternatieven door. Deze delen 

we graag met je, zodat je slimme afwegingen 

kunt maken. Het mooie van deze samenwerking 

is dat bij de werkvoorbereiding en uitvoering 

alle uitgedachte oplossingen minder tijd en 

aandacht vragen. Dat bespaart jou als architect 

tijd, kosten en geregel. We voldoen uiteraard 

aan alle veiligheidseisen die de overheid stelt. 

Bij ons werken gecertificeerde en goed opgeleide 

professionals en we voldoen als bedrijf aan het 

VCA-veiligheidssysteem.

Kies je voor een brede samenwerking met ons? 

Wij kunnen onze plannen ontwerpen en realiseren 

binnen ons eigen team. We werken vanuit één 

visie en met dezelfde drive.

Heb jij plannen voor een project waarbij 

binnengroen een rol speelt? Neem gerust contact 

op. We denken graag mee om te komen tot een 

doordacht, haalbaar en betaalbaar plan waarin 

binnengroen waarde toevoegt aan jouw project 

én verschil maakt voor bewoners en gebruikers. 

Nu en in de toekomst!

Wisselwerking



Over ons

Oisterwijksebaan 8A

5056 RD Berkel-Enschot

013 - 540 82 00

info@vanhelvoirtgroenprojecten.nl

Wij hebben een passie voor groen, werken vanuit 

ons hart en beschikken over vakmanschap. 

We zijn vindingrijk en vitaal, blijven ons graag 

ontwikkelen en willen van waarde zijn voor elke 

klant. We werken aan mooie en bijzondere groene 

projecten voor gemeenten, projectontwikkelaars, 

bouwbedrijven, architecten, zorgorganisaties 

woningcorporaties en particulieren. We willen 

verschil maken voor mensen én de natuur 

versterken als het gaat om klimaatadaptie, 

duurzaamheid en biodiversiteit. 

We zijn zo georganiseerd dat we kunnen inspelen 

op grote en kleine vragen. Wij zijn in onze branche 

een middelgroot bedrijf. We beschikken over de 

flexibiliteit van een zzp’er en de kennis, expertise, 

ervaring en organisatiekracht van een groot 

bedrijf. Als familiebedrijf hebben we een historie 

van ruim 55 jaar. Dat betekent dat wij investeren 

in langdurige relaties met onze klanten en daarbij 

oog hebben en houden voor een goede kwaliteit 

en eerlijke prijs. Natuurlijk met aandacht.

HELVOIRTVAN 

www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl


