
den, zodat ze de lange reis naar het 
hiernamaals in perfecte staat zouden 
bereiken, zo mummificeren wij van-
daag de dag planten, vertelt Borst 
verder. ‘Dit zijn veelal palmen die 
op een speciale manier geprepareerd 
zijn zodat ze de tand des tijds door-
staan. Je hebt een echte plant, alleen 
onderhoudsvrij. Onlangs vertelde 
een klant dat hij had ontdekt dat een 
van zijn medewerkers de kunstplan-
ten regelmatig water gaf, dat zegt 
genoeg’, lacht Borst.

Planten zijn vaak de sluitpost bij de 
inrichting van een ruimte. Ook qua 
budget. De prijs van een kwalitatief  
mooie kunststofplant is vergelijk-
baar met die van een echte. Boven-
dien is de keuze groter. Voor een 
kantoor wordt vaak gekozen voor 
sterke planten. Je ziet dus overal 
hetzelfde groen. Dat kan dus anders. 
Jos Borst Bedrijfsgroen werkt samen 
met interieurarchitecten en kantoor-
projectinrichters omdat het bewust-
zijn groeit dat planten een essentieel 
onderdeel zijn van de inrichting. Je 
begint met de locatie, dan de plant 
en dan de pot. Deze drie eenheid 
moet kloppen. Borst komt naar 
de locatie en adviseert. Bepaalde 
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Een goed en goedkoper alternatief  
zijn kunstplanten. ‘Alleen bij kunst-
planten denken we al gauw aan die 
plastic neppers die er niet uitzien’, 
vertelt Jos Borst, al bijna 25 jaar 
kunstplantspecialist uit Heelsum. 
‘Tegenwoordig zijn er prachtige 
creaties te maken die nauwelijks van 
echt te onderscheiden zijn. Mummy-
planten zijn van de laatste generatie. 
Net zoals de oude Egyptenaren 
vroeger hun koningen mummificeer-
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De kunstplanten van Kunstplanten.nl
Planten zijn de sfeermakers in een huis, kantoor of 
horecagelegenheid. Alleen vergen ze wel onderhoud: 
planten hebben water nodig, het blad kan uitvallen en ze 
kunnen ongewenst bezoek krijgen van ongedierte zoals 
bladluis en spint. Abonnementen met Hydrocultuurplanten 
nemen een deel van de verzorging uit handen, maar tel de 
maandelijkse abonnementskosten eens op gedurende 
25 jaar. Dat loopt op.

Je zou ze BiJna water geven

planten, zoals olijfbomen maakt hij 
op maat. Wil je zelf  je kunstplanten 
kiezen, dan is zijn app ontwikkeling 
een handig hulpmiddel: je upload een 
foto van je ruimte, kiest een plant en 
vervolgens een pot en ziet direct hoe 
het in de ruimte staat. Bestellen kan 
via de interactieve webshop www.
kunstplanten.nl Zet je over het voor-
oordeel heen en oordeel zelf. Kom 
de kunstplanten bekijken in de stand 
van ZA Media op BKD! ■


