Geur en
Openbare Ruimte
Het reukorgaan is het krachtigste van alle zintuigen en is direct gelinkt aan het geheugen.
75% van onze dagelijkse emoties wordt bepaald door wat we ruiken. Geuren hebben een
direct effect op gevoel en het gedrag van mensen. Geuren beïnvloeden zelfs of we ons op ons
gemak voelen. De openbare ruimte heeft baat bij het toepassen van geurbeleving. Het heeft
zowel invloed op de veiligheidsbeleving als op het imago van de openbare ruimte.

Veiligheidsbeleving
Geurbeleving is een veelbelovende aanvullende inter
ventie om de veiligheidsbeleving bij mensen in openbare
ruimtes te verhogen. In veel openbare ruimtes voelen
mensen zich niet veilig. Dit komt vaak doordat de ruimtes
onoverzichtelijk zijn, er vaak hangjongeren aanwezig zijn
en dat de ruimtes niet schoon zijn. Al deze aspecten
zorgen ervoor dat mensen zich niet op hun gemak voe
len. Door het toepassen van speciale geurcomposities
wordt de veiligheidsbeleving bij mensen sterk verbeterd.
Imago Verbetering
Veel openbare ruimtes hebben te maken met een slecht
imago. Dit komt vaak door hangjongeren, graffiti en
afval dat wordt achtergelaten. Uit een recent onderzoek
is gebleken dat door het onder andere toevoegen van
geurbeleving op Den Haag Hollandspoor, het station
gemiddeld 1 punt hoger scoorde op de beleving bij
reizigers dan wanneer er geen geurbeleving werd toe
gepast. Het minder goede imago van het treinstation
werd door middel van onder andere geurbeleving sterk
verbeterd.

Reinheidsbeleving
Iedereen kent het fenomeen; wanneer het ergens fris
en schoon ruikt, is men eerder geneigd om zich rein te
gedragen en om afval netjes op te ruimen. Door het ver
spreiden van een fris aroma blijkt uit onderzoeken dat
mensen netter omgaan met de ruimte waarin zij zich
bevinden. Hierdoor zullen mensen de ruimte steeds
schoner en netter ervaren. Deze ervaring heeft ook
effect op de veiligheidsbeleving én heeft een positief
effect op het imago van de openbare ruimte.
Speciale Geuren voor Openbare Ruimtes
Geurverspreiding wordt al toegepast bij veel Openbare
Ruimtes. Wij hebben speciale geurcollecties die bewe
zen succesvol zijn: Seizoengeuren (Christmas tot Vers
Gemaaid Gras), Food Geuren (ter stimulatie van vers- en
ambachtsbeleving + verkoop) & Frisse Aroma’s (rein
heidsbeleving bezoekers).
Geuren en Geursystemen
Boon Edam heeft een uitgebreid assortiment geuren
die zich in de diverse marktsegmenten hebben bewe
zen en die elke gewenste ruimte kunnen voorzien van
een aangename geur. Onze geursystemen worden stan
daard geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie en zijn 100%
onderhoudsvrij.
Kwaliteit van de Geur
Als het gaat om geurverspreiding is niets belangrijker
dan de kwaliteit en de veiligheid. Onze leverancier ge
bruikt alleen superieure kwaliteitsoliën zonder geurdra
gers zoals chemicaliën, alcohol en/of water. Deze 100%
zuivere aroma’s worden geproduceerd in overeenstem
ming met de strengste IFRA (International Fragrance
Association) normen. Wij garanderen de kwaliteit van
deze geuren en kunnen indien gewenst de certificaten
overleggen.
Vraag onze adviseur naar een passend advies!
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Alle rechten voorbehouden. Boon Edam behoudt het recht om de producten zoals beschreven in deze brochure te allen tijde te verbeteren en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Door het verspreiden van een aangename geur voelt
men zich veiliger en meer op het gemak. Dit kan leiden
tot het vaker gebruik maken van de voorzieningen in de
openbare ruimte. Daarnaast kan het slim toepassen van
geurbeleving in de openbare ruimte ook leiden tot scho
ner gedrag van de gebruikers van de ruimte.

Neem Contact op
Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul
dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag
contact met u op.

Naam
Bedrijfsnaam
E-mail
Telefoon
Bericht

VERSTUUR

Let op

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).

