
Welke stoffen halen planten uit de lucht?
Planten kunnen alle chemische stoffen die in de lucht zweven (zogenaamde vluchtige verbindingen) opnemen. 
Bekende ongezonde vluchtige stoffen in onze binnen leefomgeving zijn: formaldehyde, benzeen, tolueen, aceton,
ammonia en verschillende soorten alcohol. In het licht nemen planten CO2 op en zetten dit om in zuurstof en 
suikers. Planten zijn dus ook in staat om CO2 uit de lucht te verwijderen. Daarnaast kunnen planten fijnstof 
(microscopisch kleine deeltjes) binden op hun bladeren. Hiermee reduceren ze de fijnstofconcentratie in de lucht.

Hoe doen planten dat?
De plant is een chemische fabriek
De cellen van planten zijn kleine chemische fabrieken waar chemische stoffen worden omgezet in andere stoffen,
stoffen worden afgebroken en stoffen worden opgebouwd. Deze gecontroleerde reacties worden vaak door 
enzymen in de plant uitgevoerd. De verschillende onderdelen van de plant, bladeren, stengels, wortels, staan met
elkaar in verbinding door transportkanalen waardoor water met daarin opgeloste stoffen door de plant worden 
getransporteerd. Stoffen in het blad kunnen zo in de wortels terecht komen.

Opname van stoffen uit de lucht
De plant kan ongezonde stoffen omzetten in andere stoffen, die bijvoorbeeld als voeding voor de plant kunnen 
dienen, of transporteren naar andere delen van de plant. Om dit te doen moeten deze stoffen uit de lucht in het 
binnenste van de plant, in de cellen, terecht komen. De planten moeten deze stoffen dus opnemen uit de lucht. 
De bladeren van veel planten zijn gespecialiseerd in het opnemen van stoffen uit de lucht. Immers, de CO2 uit 
lucht moet worden opgenomen om met behulp van het licht te worden omgezet in suikers en zuurstof, en de 
geproduceerde zuurstof moet weer worden vrijgegeven aan de lucht. Via deze opname-route komen ook alle 
andere in de lucht aanwezige stoffen in de plant, en verdampt er ook water uit de plant.

De opname van stoffen uit lucht door de bladeren is door de plant goed gereguleerd. In de bladeren zijn speciale
toegangspoortjes aanwezig om de uitwisseling tussen de buitenlucht en in het binnenste van het blad te regelen.
Deze poortjes, de huidmondjes, kunnen door de plant open en dicht worden gezet. 
De regeling van het openen en sluiten van huidmondjes is een ingenieus systeem waarop veel factoren van 
invloed zijn. De huidmondjes zijn open als er licht is en de plant CO2 wil opnemen om suikers te vormen voor de
groei van de plant. De huidmondjes sluiten als er teveel water verdampt waardoor de plant zou kunnen verdrogen. 

Luchtzuivering door planten
De kwaliteit van de lucht waarin wij leven is van groot belang voor onze gezondheid, onze fitheid en 
ons welbevinden. Het gaat hierbij niet alleen over de buitenlucht, maar zeker ook over de lucht in ruimten
waar we een groot deel van ons leven doorbrengen: de huiskamer, het kantoor, de schoolklas. 
De luchtkwaliteit in deze ruimten wordt bedorven door chemische stoffen die niet alleen worden 
afgegeven uit meubels, kleding, vloerbedekking, muurbedekking, verf, printers etc. etc, maar ook door
mensen zelf. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat planten in staat zijn om
deze stoffen uit de lucht op te nemen en daardoor de lucht te reinigen.
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Afbraak en afvoer van stoffen in de plant
Als de vluchtige schadelijke stoffen via de huidmondjes het blad binnen kunnen er twee verschillende dingen 
gebeuren. Stoffen die kunnen oplossen in water zullen oplossen in de vloeistof rond de cellen en via het water de
cellen in worden getransporteerd. Schadelijke stoffen die slecht oplossen in water, maar wel oplossen in olie of vet
zullen oplossen in de celmembranen en op deze wijze in de cellen terecht komen. In de cellen kunnen de stoffen
worden afgebroken en nieuwe bouwstenen vormen voor de plant of als energiebron dienen. Via het transport systeem
in de plant, dat in de bladeren gevormde suiker naar de wortels transporteert, kunnen de schadelijke stoffen of hun
afbraakproducten ook in de wortels terecht komen. In de wortels kunnen ze verder worden afgebroken en zelfs in
de aarde worden uitgescheiden, waar ze als voer kunnen dienen voor bacteriën. 

Doen sommige planten het beter dan andere?
Uit het onderzoek is duidelijk dat de schadelijke stoffen via de huidmondjes in de bladeren worden opgenomen in
de plant. Hoe beter het inwendige van de plant toegankelijk is voor uitwisseling van stoffen in de lucht, hoe beter de
lucht reinigende werking. Dus hoe groter het bladoppervlak en hoe meer huidmondjes in dat oppervlak aanwezig
zijn, hoe beter de plant in staat is om stoffen uit de lucht op te nemen. Planten die groeien in droge gebieden 
hebben relatief weinig huidmondjes en kleine dikke of geen bladeren (immers deze planten kunnen hierdoor de 
verdamping van water via de huidmondjes voorkomen). Dergelijke planten zijn dus minder goede luchtzuiveraars
dan planten met een groot bladoppervlak en veel huidmondjes, zoals bijvoorbeeld planten die in meer vochtige en
schaduwrijke omstandigheden groeien. 

Kunnen we de luchtzuivering door planten optimaal maken?
Invloed van de omstandigheden rond de plant
Zoals hierboven beschreven, wordt de mate waarin een plant de lucht kan zuiveren bepaald door hoe makkelijk de
stoffen via de huidmondjes door de bladeren kunnen worden opgenomen. Veel huidmondjes maken dit makkelijk,
maar alleen als die huidmondjes ook echt open staan. De omstandigheden rond de plant hebben grote invloed 
op de huidmondjes. Factoren die de huidmondjes doen sluiten zijn onder andere: droogte in de pot, mechanische 
belasting (zoals ruw verplaatsen en aanraken, transport), erg droge lucht rond het blad, hoge temperatuur, 
schimmelinfecties, insecten. Een plant die niet voldoende water heeft zal de huidmondjes sluiten en daarmee veel
minder lucht reiniging geven dan dezelfde plant met voldoende water. Direct na ruw verplaatsen is de luchtreiniging
verdwenen (door de stress sluiten de huidmondjes), en deze komt pas na enige tijd weer terug als de plant tot 
rust is gekomen. In het donker is een plant nog steeds in staat de lucht te reinigen, maar dit is wel minder dan in
het licht (huidmondjes zijn deels dicht in het donker). Optimale luchtreiniging is dus voor iedere plant te bereiken
door goede verzorging en juiste plaatsing. 

Invloed van de teelt, handel en verkooppunten
Sterk luchtzuiverende planten hebben veel en actieve huidmondjes in de bladeren. De teler kan hieraan bijdragen
door in de teelt te zorgen voor voldoende dynamiek in het klimaat tijdens de opkweek. Hierbij is vooral de lucht-
vochtigheid van belang. Actieve en functionele huidmondjes worden door de plant aangelegd in de bladeren onder
omstandigheden die hierom vragen. Daarnaast zal een teelt die een grote bladmassa en groot bladoppervlak 
oplevert en ook ziektevrij is, planten met sterkere luchtzuiverende eigenschappen opleveren. 

Tijdens het vervoer van de planten en tijdens verblijf in winkels is het ook van belang dat de condities rond de plant
zo optimaal mogelijk zijn, zodat ook in de aanleg van nieuw blad veel en werkzame huidmondjes ontstaan bij 
de consument. Zowel teler als de plantenhandel kunnen door optimaal rekening te houden met de ontwikkeling en
omstandigheden rond de plant een sterker lucht zuiverende plant afleveren.

www.airsopure.nl



Hoe meten we de luchtzuiverende activiteit van planten?
De luchtzuiverende eigenschappen van planten worden over het algemeen gemeten door een plant in een afgesloten
ruimte te brengen. In deze ruimte wordt een standaard hoeveelheid van de schadelijke vluchtige stof ingebracht en
de snelheid waarmee de stof weer verdwijnt uit de afgesloten ruimte wordt gemeten (bijvoorbeeld met sensoren).
Voor het vergelijken van verschillende planten is het belangrijk dat alle planten onder dezelfde (goede) omstandig-
heden worden behandeld (geen ruwe verplaatsingen, voldoende water, hetzelfde licht etc.). Ook de effecten van
stress op luchtzuiverende eigenschappen kunnen op deze manier worden gemeten.

Hoeveel planten zijn er nodig in een ruimte?
Het aantal planten dat nodig is in een ruimte om voldoende luchtzuivering te hebben voor deze ruimte hangt af van
verschillende factoren: de grootte van de ruimte, de omstandigheden waaronder de planten in de ruimte staan (licht-
donker, droog etc), het soort planten dat wordt gebruikt, en natuurlijk het type en de hoeveelheid van schadelijke
stoffen die per uur in de ruimte komt. Hoe groter de ruimte en hoe meer stoffen vrij komen in de ruimte, hoe meer
planten nodig zijn. Als de omstandigheden in de ruimte niet optimaal zijn voor de plant, zijn meer planten nodig. Als
er sterk luchtzuiverende soorten worden geplaatst zijn er minder planten nodig dan van een soort die matig lucht-
zuiverend is. Met behulp van onderzoeksresultaten kan een redelijke schatting worden gemaakt voor het aantal
planten dat nodig is in bijvoorbeeld een klaslokaal. Uit deze analyses blijkt dat voor (basis)school klassen een norm
van ongeveer 350 gram bladmassa van een redelijke tot goed luchtzuiverende plantensoort per leerling voldoet om
de lucht in het lokaal schoon te houden. Voor heel sterk luchtzuiverende soorten kan het aantal planten lager zijn. 
In een kantoor van 75m3 is het voldoende om 3 middel-grote goed luchtzuiverende planten te plaatsen om binnen 
4 uur een formaldehyde concentratie die hoger is dan de wettelijke norm is (daadwerkelijke en directe schade en
effecten op de mens), te halveren. 

Voor het aantal benodigde planten kunnen schattingen worden gemaakt. Hoe meer hoe beter, hoe sterker lucht 
zuiverend de soort hoe beter. Een vuistregel kan zijn: 350 gram bladmassa per persoon van een redelijk tot goed
luchtzuiverende plantensoort.
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