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N I E U W E  N A A M  E N  L O G O  B R E N G E N  D E  B O O D S C H A P  B E T E R  O V E R

Duurzaamheid is een begrip dat de 

laatste jaren bijzonder in de 

belangstelling staat. Belangrijk 

evenwel is dat de betekenis niet 

vervlakt door het vele gebruik. 

Maar duurzaamheid dient wel 

concreet inhoud te hebben en 

zichtbaar gemaakt te worden. 

Dat is de visie van Inge Slothouber. 

Zij is als commercieel bedrijfsleider 

bij Groenmeesters verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling van een 

nieuw en duurzaam concept wat 

betreft aanleg en inrichting van de 

groene ruimte.

‘Groenmeesters’ 
volop in ontwikkeling als het om duurzaamheid gaat
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De nog jonge geschiedenis van het bedrijf ‘Groen-
meesters’ is nauw verweven met het familiebedrijf De 
Groot en Slot. ‘Groenmeesters’ is een onderdeel van 
het Noord-Hollandse familiebedrijf dat haar roots 
heeft in de landbouw en tuinderij . De Groot en Slot 
is van oorsprong een uienzadenveredelingsbedrijf in 
Broek op Langendijk dat wereldwijde bekendheid ge-
niet. Samen met het bedrijf Bejo-zaden behoort het 
tot de top van de wereld. ‘Groenmeesters’ ontwerpt, 
realiseert en onderhoudt tuinen zowel voor zakelijke 
als particuliere markt. 

Eigen identiteit
In 1968 startte De Groot en Slot naast een tuincen-
trum, een hoveniersbedrijf en een bedrijf voor in-
terieurbeplanting. De directie van De Groot en Slot 
had het concept eerder in Amerika gezien. Planten 
werden er buiten vanuit een koude bak verkocht. Ge-
dreven door vakmanschap en liefde voor het groen-
vak groeide De Groot en Slot uit tot een begrip in 
Noord-Holland. Het hoveniersbedrijf profi teerde van 
de naam Intratuin Groenprojecten, maar ontbeerde, 
door de link met Intratuin, een eigen identiteit. Inge 
Slothouber: “Jarenlang werkte het bedrijf onder de 
naam Intratuin Groenprojecten, het hoveniersbedrijf 
met een tuinontwerpafdeling. Op 16 september 2011 
werd echter een nieuwe naam en de nieuwe huisstijl 
geïntroduceerd, Groenmeesters. Deze nieuwe naam 
en uitstraling passen beter in de huidige tijd en ge-

ven geen associaties meer met het tuincentrum In-
tratuin.

Zon met groene stralen
Het logo van Groenmeesters lijkt op een zon met 
groene stralen voor. De focus is scherp gericht. We 
willen onze verrassende veelzijdigheid benadruk-
ken, evenals ambachtelijkheid. Kern van de missie is 
‘terug naar de basis’, waarbij een sterk accent aan 
duurzaamheid wordt gegeven. Inge Slothouber: “We 
zien het als onze missie om de balans in de tuin terug 
te brengen. Met bijvoorbeeld teveel bestratingen of 
schuttingen ontziel je een tuin.” 
Volgens Inge Slothouber vergeten veel mensen dat 
schuttingen en bestratingen ook onderhoud vergen. 
Groenmeesters ziet graag weer groene hagen terug 
in de tuin, legt Inge uit. “Een tuin moet leven. Actueel 
onderzoek toont glashelder aan dat een groene om-
geving een positieve invloed heeft op de mens. Het 
biedt ontspanning en gemoedsrust. Met de aanblik 
naar een boom , bereik je dat eerder dan tegen een 
schutting kijken. Ik vind dat- als het enigszins kan-in 
iedere tuin een boom zou moeten staan.” Inge Slot-
houber is een voorstander van hoogteverschillen in 
de beplanting en heeft een voorkeur voor karakteris-
tieke elementen als een oude boomstronk in de tuin. 
Ook dat geeft kwaliteit in de balans. Hetzelfde geldt 
voor een vijver die libellen aantrekt en vogels die weer 
een beschutting vinden in een groene haag.
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Duurzaamheid met inhoud
Duurzaamheid heeft voor Groenmeesters echte in-
houd. Inge Slothouber: “In grote delen van Noord-Hol-
land zie je een soort monocultuur vanwege een beperk-
te biodiversiteit. Duurzaamheid wordt vooral beleden 
in de vorm van energiebesparing (was dat maar waar). 
Wij willen buitenterreinen zo inrichten dat ze werkelijk 
duurzaam zijn. Daartoe hebben we eerst voor onszelf 
gedefinieerd wat we er onder verstaan. We hebben 
een acht-puntenplan voor wat betreft duurzaamheid. 
Daaronder verstaan we onder andere: geen chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruiken, geen kunstmest, en 
verantwoorde materialen verwerken. Omdat er een 
eetbaar component en biodiversiteit verhogende  
elementen in de tuin zijn verwerkt heeft de tuin een 
educatief karakter. Heemplanten en inheemse soor-
ten zijn prachtig en trekken vlinders en bijen aan. 

Duurzaamheid werd vroeger in de beeldvorming geas-
socieerd met mannen met baarden en geitenwollen 
sokken. Duurzaamheid is nu actueel en innovatief. De 
Nieuwe natuurtuin heeft een eigentijds karakter en is 
een plek om te genieten en te ontspannen.

Welke trends ziet Inge Slothouber? “Ik zie dat tuinie-
ren weer helemaal in wordt. Tien jaar geleden hadden 
we ook een opleving. Toen gingen we over op de on-
derhoudsarme, strakke tuinen met weinig groen. Deze 

maken nu weer plaats maken voor meer ruimte met 
organisch groen. Wanneer ik het in verband breng met 
de doelgroepen waar wij ons op richten, onderscheid 
ik globaal twee groepen particuliere klanten: de jonge 
tweeverdieners (die wensen vooral een onderhouds-
vriendelijke tuin) en de empty-nesters, dat zijn oude-
ren waarvan de kinderen uit huis zijn en die tijd en 
geld hebben voor activiteiten als tuinieren. De trend 
verandert continu. We zien nu een hype opkomen op 
het gebied van eetbare tuinen. Vooral in grote steden. 
We gaan ook meer voor groen met diepgang.

Groenmeesters is actief op de zakelijke markt. Voor 
bedrijven worden tuinen rond kantoren of instellingen 
gerealiseerd die een visueel visitekaartje zijn. “Een aan-
trekkelijke bedrijfstuin versterkt de identiteit en zorgt 
voor een positief imago bij klanten en bezoekers. Het 

geeft absoluut meerwaarde aan een bedrijfspand. Een 
mooie tuin doet wat met je, het stimuleert en inspi-
reert.” Onderzoek van TNO concludeert dat planten, 
struiken en bomen een gunstige invloed hebben op de 
gezondheid en het welbevinden van medewerkers.” 

Groenmeesters heeft recent projecten uitgevoerd voor 
zorginstellingen. Al met al is Groenmeesters een ho-
veniersbedrijf dat vernieuwend bezig is op zowel de 
particuliere als zakelijke markt. 
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De directie van 

Groenmeesters wordt 

gevormd door Petra Slot, 

de derde generatie van het 

familiebedrijf De Groot en 

Slot. Petra Slot heeft het 

stokje overgenomen van 

haar vader Cees Slot. “Ik 

wil absoluut niet alleen 

op de winkel passen. 

Met Groenmeesters 

hebben we de ambitie 

om te innoveren en 

grensverleggend bezig  

te zijn.”

groenmeesters,
meesterlijk groen
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