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2.. GEZONDE STADSLUCHT, GEEN UTOPIE 
 
Luchtkwaliteit in de stad even goed als op het platteland. 
Een goede luchtkwaliteit is goed mogelijk via het elimineren van de verbrandingsmotor 
uit het verkeer, het beperken van de zware elektrische wagens en het beperken van de 
fossiele verbranding voor de verwarming.  
Maar de gebouwen zijn ook grote luchtvervuilers en hebben vooral een grote C02  
emissie vanwege de menselijke activiteiten in de gebouwen. De luchtkwaliteit 
binnenshuis is daarom dikwijls veel slechter dan buitenshuis. 
Men kan dit omdraaien zodat de binnenlucht veel beter is dan de buitenlucht. 
Een gebouw kan zelfs een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit van de steden 
via groendaken en een interne luchtzuivering met planten. 
 
C2C principe:  
De gebouwen in de stad met 'zero impact' produceren evenveel zuurstof als ze 
verbruiken en absorberen evenveel C02 als ze produceren. 
Zo is het ook met het verkeer: als je de batterijen van de (kleine) elektrische voertuigen 
oplaad met zonnestroom, dan is het verkeer met 'zero impact'. 
Maar zo ver zijn we nog lang niet. 
 
Gezondheid 
Met voldoende planten kan je in een afgesloten “stolp” wonen en gezonde lucht 
inademen. 
De planten hebben tevens een vochtregulerende werking en zullen vooral in de winter 
zorgen voor een optimaal gezond luchtvochtigheidsgehalte van 50 %. 

 
LUCHTZUIVERING MET PLANTEN 
WERKINGSPRINCIPE 
 
Luchtzuivering met een zelfzuiverende filter is mogelijk met 
planten. 
NASA-onderzoekers kwamen tot het  besluit dat een groot 
bladoppervlakte weliswaar belangrijk is, maar de eigenlijke 
zuivering gebeurt in de grond- wortelzone van de plant. 
De combinatie van potgrond en plantwortels zorgt voor een rijk 
bacteriënleven. De NASA trof gemiddeld vijf tot zes 
verschillende soorten bacteriën in de grond aan. Naarmate de 

planten langer in de grond staan groeit hun aantal: de wortelgroei activeert dus hun werking. 
De micro-organismen breken de chemische stoffen af door ze te gebruiken als voedsel. Daarmee is 
de ecologische kringloop rond. Wanneer de planten een week of zes in de vervuilde lucht hebben 
gestaan, hebben de bacteriën zich genetisch aangepast om de toxische stoffen als voedselbron te 
gebruiken. 
Gezien het vooral de bacteriën zijn aan de wortels van de planten die de lucht zuiveren, kan men de 
lucht doorheen een ‘biologische’ luchtfilter ventileren. Deze filter is opgebouwd met diverse 
materialen zoals turf, argex, lava en actieve kool. 
 
De zuiverende werking van de planten wordt verhoogd met factor 3 wanneer men de plant 
combineert met een actieve koolfilter, die voorzien is van een ventilator. Deze filter absorbeert de 
luchtvervuilende stoffen en slaat ze op zodat de plantenwortels en de micro-organismen ze als 
voedingsbron kunnen gebruiken. Hierbij wordt de koolstof geregenereerd. 
De spinoff firma die het NASA-onderzoek van Dr Wolverton commercialiseert op vlak van 
luchtzuivering: http://www.phytofilter.com/index.htm 
 

http://www.phytofilter.com/index.htm
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Het regelmatig schoon maken van de bladeren en het water geven lijken het meest tijdrovende 
onderhoud te zijn. 
Gezien deze planten op hydrocultuur groeien kunnen ze eventueel automatisch gevoed worden. 
 
WAAROM  PLANTEN? 
Het is de meest milieuvriendelijke en de meest gezonde techniek.  
Gewone groene kamerplanten blijken zelfstandig in staat te zijn om verontreinigde lucht te 
zuiveren van toxische stoffen. Uit het NASA-rapport halen we enkele voorbeelden aan. 
− Klimopplantjes halen 89,8% van het aanwezige benzeen uit de lucht, 
− een Scindapsus zuivert 73,2% van het aanwezige benzeen weg, 
− een Dracaena en een Spathiphyllum breken op 24 uur 27 microgram trichloorethyleen in de lucht 

af, 
− een Philodendron zuivert op 24 uur tijd bijna 10 microgram formaldehydegas weg,  
− een Sansevieria 31 microgram,  
− een dwergpalm 76 microgram. 
Naarmate de plant langer wordt blootgesteld aan “normale” dosissen vervuilende stoffen, wordt 
haar zuiverende werking groter. Na 6 weken lijkt ze op “kruissnelheid’ te zijn. Voorbeeld: een 
Aglanonema verwijderde in het begin van de proef 47,6% van het benzeen uit de lucht, na 6 weken 
85,8%! De plant schijnt zich dus aan te passen aan de vervuilde lucht. 
 
WELKE PLANTEN 
Het spreekt vanzelf dat het NASA-onderzoek een nieuw licht werpt op het nut van “simpele” 
kamerplanten. Het bewijst meteen dat goede oplossingen niet altijd duur hoeven te zijn. 
Kamerplanten zijn inderdaad een praktisch, eenvoudig en doeltreffend middel om de lucht in 
moderne woningen en kantoren gezond te houden. Ze liggen in het bereik van iedereen en ze zijn 
nog decoratief ook.  
 
De drie voornaamste planten zijn  
 

Areca palm: goed voor leefruimtes 
verwijdert CO2 en zet deze om in zuurstof 
Nodig per persoon : vier schouderhoge planten zijn nodig 
 
 

 
 

Sansevaria: vrouwetongen 
goed voor slaapruimtes 

zet s’nachts CO2 om in zuurstof 
Nodig per persoon: 7 heuphoge planten  

 
 
 
 
 
 
 
Epipremum auraeum : money plant 
verwijdert formaldehyde en andere vluchtige chemicaliën. 
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1.. PLAATSELIJKE LICHTZUIVERING PER RUIMTE 
HET SYSTEEM: gestuurde ventilatie, systeem E 
 

Men kan de ventilatie laten aanslaan gestuurd door een 
voeler die de luchtzuiverheid meet. 
 
Aandachtspunt:  
Men dient onderscheid te maken tussen de 
luchtzuivering van giftige stoffen en de noodzakelijke 
zuurstofbevoorrading!  
Voor het zuiveren van de lucht kan per ruimte één 
plantenbak (70 x 70 cm met minstens 3 planten) voorzien 
met een ventilator van 100 m³/uur en actief koolfilter. 
Voor de omzetting van CO2 naar zuurstof zijn meerdere 
grote planten per persoon nodig. 
 
Het enige onderhoud is af en toe het waterpeil 
controleren. Dit waterpeil kan echter ook volautomatisch 
bijgevuld worden met water plus voedsel voor de 
planten. 
Dit noemt men “hydrocultuur”. 
 
 
 
 
 
 

 
Nadelen 
Vocht van de badkamer en de keuken en de geuren van de WC vergen een aparte ventilatie.  
 
 
 
 
 
Toepassingen 
Vooral toe te passen in kantoren met een specifieke 
luchtvervuiling. 
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2.. DE LUCHTZUIVERING, ZUURSTOFPRODUCTIE EN C02 ABSORBTIE IN EEN 
DAKSERRE  
 
SYSTEEM F: autonome luchtzuivering. 

 
Men kan woningen volledig luchtdicht afsluiten en de 
binnenlucht zuiveren met planten. Zo kunnen de 
balansventilatie en ook de andere mechanische 
ventilatiesystemen vervangen worden. Op deze manier 
blijft de lucht in het huis circuleren en zal er geen 
warmteverlies zijn. 
Zijn nodig:  
vier grote planten op schouderhoogte per persoon of 3 
planten op schouderhoogte per 10 m². 
Voor 100 m² betekent dat minstens 7 m2 planten op een 
substraatfilter van 30 cm dikte. (7 % van de oppervlakte) 
 
Nodige ruimte voor vier woonlagen 4 x 80 m² = 320 m². 
Dit maakt 7 % = 22 m² planten tot schouderhoogte 
 
Dit is heel wat ruimte en men moet van in het begin van 
het ontwerp rekening houden met deze impact.  
 
Voordelen  
Het gebouw produceert meer zuurstof dan het verbruikt. 
Energiezuinig. 
Men beschikt over een 'gemeenschappelijke veranda.' 
 
 

Serre met doorschijnende PV-cellen en automatische klimaatregelende 
zonnewering.  
Toepassingen 
alle grote gebouwen 
zoals appartementen 
en kantoren in de 
stad. 
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De zolder wordt een stedelijke veranda, het stadslandschap transformeert  naar een 
dakenspel met led-verlichte serres. 
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3.. DE LUCHTZUIVERING VAN EEN BALANSVENTILATIE  
  (VENTILATIESYSTEEM D). 

 
De binnenkomende lucht zuiveren met een 
geoptimaliseerde botanische luchtfilter: 
 
Het substraat bestaat uit 50% actieve kool, 
(granulaire actieve kool met min. diameter van 1 
mm) 
 
Het substraatvolume:  
voor debieten onder 520 m3/h is een 
substraatvolume nodig van 0,138 m³ per woning = 
0,3 x 0,7 x 0,7 m per woning. 
 
De planten kan men kiezen in functie van zuivering 
en onderhoudsgemak, bvb.: Hedera Helix (klimop) 
vergt een andere omgeving dan een Sanseveria 
(vrouwentongen)  
 
De kostprijs 
Balansventilatiesystemen waarborgen 15 jaar een 
goede werking. 
Om de klassieke balansventilatie  met mechanische 
filter financieel te vergelijken met een botanische 
filter wordt gerekend met een afschrijfperiode van  
over 15 jaar.  
 

 
Mechanische filters : minstens 150 euro per jaar, afhankelijk van de vervuiling van de 
buitenlucht. 
Bij de balansventilatie met botanische filter is een schatting gemaakt dat het substraat 
en de planten minimum 5 jaar goed zullen filteren.  
De afschrijving op een periode van 15 jaar op het botanische filtersysteem is goedkoper 
dan deze op de mechanische filters.  
Hierbij komt de meerwaarde die de botanische filter biedt ten opzichte van de gewone 
filters: minder onderhoud voor de gebruiker, minder risico op vervuilde ventilatiekanalen 
en betere filtering van schadelijke stoffen. 
 
Voordelen  
Minder ruimte nodig. 
De zelfzuiverende filter hoeft niet regelmatig vervangen te worden. 
Op termijn komt de zelfzuiverende plantenfilter goedkoper uit. 
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4.. GROENE KANTOREN 
 
Wat zijn groene kantoren? 
Met groene kantoren wordt bedoeld  dat men werkt met  
- interne luchtzuivering ,  
- autonome energie productie en een  
- goed intern leefklimaat met gezonde en natuurlijke bouwmaterialen, zonder schadelijke 
emissies. 
 

 
De kostprijs: 
Uit ervaring met het 'Sick buildingsyndrome" hebben we geleerd dat bio - saneringen het 
rendement met 30 % doet stijgen. (+10 % dank zij natuurlijk licht, +10 % dank zij de 
gezonde lucht en +10 % dank zij de gunstige werksfeer  
 
De meerinvestering wordt dus op een drietal jaren terug betaald dank zij de behoefte aan  
minder personeel en een gezonde werksfeer. 
Daarnaast is er natuurlijk ook het zuinige energieverbruik  
 
Voordelen: 
o Aangenaam en gezond werkklimaat,  
o betere werksfeer, 
o gezondere omgeving, minder werkverlet, 
o hoger rendement van de bedienden, 
o groene kantoren produceren meer zuurstof dan ze verbruiken  
o en verbeteren de luchtkwaliteit  van de omgeving. 
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ALTERNATIEF ONTWERP VOOR DE EUROPESE COMMISSIE IN DE WETSTRAAT TE 
BRUSSEL 

Het huidige plan van de Wetstraat te Brussel voorziet een concentratie van kantoren in 
drie super hoge torens. Zo wil men de versnipperde kantoren van de Europese 
Commissie bundelen. 
Het kan ook anders. 
Terrasbouw veroorzaakt geen storende wind- en/of tochthinder 
en ook geen storende slagschaduw. 
Het integreert zich gemakkelijk in het woonweefsel. 
Er is ook geen extra verkeersaantrekking indien men het 'walk to work'-principe toepast: 
de woningen zijn op voetgangersafstand van het kantoor. 
 
Conclusie: 
De Europese Commissie kan een 
voorbeeld zijn van een architectuur die 
zich inpast in de stad met een 
iconische aanwezigheid. (zonder 'de 
hoogste toren' te willen zijn). 
© Hugo Vanderstadt  


