Waarom planten in een kantoor.
Functies van interieurbeplanting:
° Esthetische functies:
- het verfraaien van ruimtes
- het mede bepalen van de sfeer
- het benadrukken van vormen
- het aangeven van looproutes
- het camoufleren van ontwerpfouten
- het versterken c.q. verzachten van kleureffekten
- het uitdrukken van een imago (bloem van de randstad, hart van de bollenstreek etc. etc.)
° Klimatologische functies:
- het verbeteren van de werkomgeving
- voorkomen van Sick building Syndrome (gebouwziekte)
- het dempen van geluid
- het tegengaan van gezondheidsklachten
- het verhogen van de vochtigheidsgraad
- het voorkomen van chemische verontreiniging
- het voorkomen van biologische verontreiniging
- het bevorderen van privacy

° Tegen gebouwziekte Sick Building Syndrome:
Onder gebouwziekte wordt verstaan alle gezondheidsklachten welke veroorzaakt kunnen worden of zijn
veroorzaakt door invloeden van of in relatie met het gebouw. De klachten kunnen uiteenlopen van
klimaatbeleving, airconditioning, privacy, geluidshinder, elektrostatische schokken, verlies van
concentratievermogen, verlichtingsniveau en kwaliteit, lichtreflectie, ventilatie tot zonwering en temperatuur.
°Deze factoren kunnen leiden tot vage gezondheidsproblemen, Sick Building Sicknes
de klachten kunnen bestaan uit:
- Prikkelende ogen
- Prikkelende neus
- Moeheid, lusteloosheid, slaperigheid
- Hoofdpijn en duizeligheid
- Droge en gescheurde lippen
- Dorst en schrapen van de keel
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° Uit metingen in gebouwen blijken verhoogde concentraties schadelijke stoffen voor te komen.
-

Stoffen
Kooldioxide
Ozon
Formaldehyde

-

Benzeen

-

Trichloorethyleen

Veroorzaakt door:
kopieermachine
kopieermachine
muren, wanden
Isolatieschuim
vloerbedekking
reinigingsmiddelen
inkt, verfstoffen, vernis

Klachten:
hoofdpijn.
hoofdpijn
hoofdpijn, astma
hoofdpijn, slaperigheid, eetlustverlies
Leverkanker

° Geluidshinder:
Het geluid in gebouwen wordt vooral veroorzaakt door printers en tekst verwerkers. Het geluidsniveau van
printers ligt op 75 Db(A), terwijl het aanbevolen geluidsniveau tussen 45 en 55 Db (A) ligt.
Een andere vorm van geluidshinder is akoestisch nagalmen dit wordt veroorzaakt als vloer, wanden en plafonds
niet genoeg geluidsabsorberend zijn. Er ontstaat dan een soort echo (nagalm).
° NASA onderzoek
Uit onderzoek van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA door dr. Wolverton is gebleken dat
kamerplanten een positieve bijdrage tot een verbetering van het klimaat in gebouwen kunnen leveren.
Voorbeelden:
- Kooldioxide kan door planten volledig worden opgenomen.
- In 24 uur wordt 85% van het aanwezige benzeen omgezet.
- In 24 uur wordt 90% van het aanwezige formaldehyde opgenomen.
- Trichloorethyleen wordt in 24 uur vrijwel geheel afgebroken.
° Andere conclusies:
Naarmate planten worden blootgesteld aan hogere doses wordt de zuiverende werking groter. Hoe groter het
bladoppervlak, hoe groter de omzetting. Naarmate de omzettingen toenemen, nemen gelijktijdig de hoeveelheid
micro-organismen toe. De micro-organismen zetten toxische stoffen om in plantenvoedsel.
Planten zijn veel beter in staat om de lucht te bevochtigen dan mechanische en elektrische luchtbevochtigers.
Planten hebben een matig geluiddempende werking. Ze verzachten en verstrooien het geluid.
° Algemene vuistregel:
één plant per 10 m3 is in staat om chemische verontreiniging in de lucht om te zetten.
Voordelen hydrocultuurplanten t.o.v. potgrondplanten.
° De voordelen van hydrocultuurkorrels ten opzichte van potgrond:
korrels zijn onaantastbaar.(aantasting door virus ziekte)
bevat geen nadelige stoffen en is anorganisch. (100 % natuurproduct onder hoge tempratuur gefabriceerd)
bevat constant holle ruimte voor aanvoer van zuurstof
het kan in de buitenhuid en ook inwendig een hoeveelheid water opzuigen en gedurende een periode
vasthouden
het geeft het water geleidelijk weer af aan de plant(en)
licht van gewicht
vrij van ziekte en ander leven.
° De levensduur van hydrocultuur planten is langer doordat de dosering voeding water beter te regelen is.
° Bij meerdere planten in een bak is het eenvoudiger een plant te vernieuwen (eigen binnenpot)
° Potgrond verzuurd en versteend op den duur.
° Voeding en water makkelijk toe te voegen en goed te doceren boven maximum vullen mogelijk
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° Watermeters in hydrobakken gaan minder snel vastzitten (aarde spoelt er tussen verkeerde meting)
° Korrels en watermeters zijn herbruikbaar
° Hydrocultuur heeft een lagere onderhoudsinterval 12 x per jaar (potgrond wekelijks/dagelijks)
° Bij verschillende planten in potgrond krijgt de sterkste plant het meeste voeding en water waardoor de
zwakke plant verdrongen zal worden. Bij hydrocultuur krijgen alle planten evenveel.
Nadeel Hydrocultuurplanten.
° Plant op hydrocultuur sneller vergiftigd door toevoeging andere zaken als water en voeding
° Grote oude planten omzetten naar hydro kan problemen geven. Oplossing Semi Hydro
Bron:Het handboek voor interieurbeplanting eerste druk juni 1995 ing. J.J.M. van Geffen en ing. J.C.M. van den
Tillaart ©: Hydro huisman / Leni bv
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Hydrocultuur planten, dingetjes om te weten.
Een plant op hydrocultuur is anders dan een kamerplant op potgrond, een van de belangrijkste
verschillen is dat een plant op hydrocultuur meer waterwortels en minder voedingswortels heeft als een
potgrondplant.
Een plant op hydrocultuur neemt zijn voeding, die een plant op potgrond uit de potgrond haalt, uit het
water.
Het waterniveau en de verhouding water / voedsel is dus een belangrijke factor bij een
hydrocultuurplant.
Bij verstoring van het uitgebalanceerde water / voedsel niveau door toevoeging van andere dingen als water en
voedsel wordt een hydroplant dus vergiftigd en zal doodgaan. Wij kunnen ter alle tijden, indien gewenst een
watermonster van een dode plant laten onderzoeken in Naaldwijk of er iets anders inzit als water en voeding.
Zoals u op de tekening hieronder kan zien wordt een hydrocultuurplant niet zomaar in een bak met hydrokorrels
gezet. Er moet tijdens het planten van de hydrocultuurplant met diverse factoren rekening worden gehouden,
waaronder:
1. Een hydrocultuurplant staat altijd in een eigen binnenpot in deze pot is de plant zo afgesteld dat de
waterwortels in het water komen en de onderkant van de plant niet. Als de onderkant van de plant in het water
zou staan zou deze gaan schimmelen / rotten en dood gaan.
Het is dus heel erg van belang dat de plant niet in hoogte verschuift in de binnenpot.
Dus nooit een hydroplant optillen aan de stam!!!!!
2. De buitenpot is een decoratief iets (variabele hoogte), aangezien iedere hydroplant een eigen binnenpot heeft
die per hydroplant verschillend is moet een buitenpot meestal uitgevuld worden met piepschuim. De buitenpot
moet zo uitgevuld worden dat de watermeter en binnenpot op gelijke hoogte staan op de met piepschuim
afgestelde bodem. Nadat de buitenpot gevuld is met hydrokorrels zal de binnenpot ± 1 cm onder de
hydrokorrels zitten ( zie tekening). Niet vloeistofdichte potten worden met vijverfolie / binnenhoes bekleed.
3. De watermeter is een meetinstrument waarop het waterniveau af te lezen is. Op de schaalverdeling staat
minimum waterpijl (dan staat de bak nog niet droog) en maximum waterpijl, tussen deze 2 waarden is het
waterpijl optimaal. Een watermeter hoort bij een binnenpot aangezien de hoogte van de binnenpot variabel is
(soort en grote plant) zijn watermeters dus ook variabel en dus vaak onderling niet uitwisselbaar.
Een watermeter is een meetinstrument het is dus heel erg van belang dat de watermeter niet in hoogte
verschuift, niet uit elkaar gehaald wordt, en er zeker niets ingegooid wordt, of water / voeding er door
gevuld wordt.
Als een watermeter omhoog getrokken wordt stijgt het maximum waterpijl en zal de plant gaan rotten.
Als de water meter op minimum staat, staat de plant nog niet droog (afgestelde waarde) Via de watermeter
zullen de waterwortels extra belucht worden. Dit voorkomt rotten en schimmelen. (een watermeter mag rustig
een week op minimum staan).
4. Hydrokorrels zijn decoratief en houden de binnenpot en watermeter op zijn plaats in de buitenpot.
Doordat hydrokorrels poreus en rond zijn en dus niet helemaal afsluiten zullen de wortels ook van bovenaf
nog lucht krijgen. De hydrokorrels sluiten echter wel zo goed af dat het water / voedsel niet kan verdampen.
Hydrokorrels (kleikorrels) bevatten geen voeding. De toplaag is eventueel te vervangen door grind hogere
decoratieve waarde.
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Doorsnede Hydrocultuur bak:
Hydrokorrels / Kleikorrels
In binnen en buiten pot
Hydro Plant

Aflezing Max .

Binnenpot + Hydroplant
Afgevuld met hydrokorrels
Plant / wortels afgestelde
hoogte

Aflezing Min .
± 1 cm bedekt met
hydrokorrels of grind

Maximale water en voeding
niveau

Max .

(Extra) Waterwortels
Min .

Minimale water en voeding
niveau
Evt. Piepschuim opvulling

Watermeter

Bodem Buitenpot
Afgestelde Hoogte

buitenpot
Doorstroom gaten
Water / voeding
Lucht

Onder minimum staat ook nog
Water en voeding
Afgestelde hoogte tot minimum
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