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INLEIDING

Beste school- en kinderopvangdirecteuren, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, bestuurders, ouders en 

oudercommissies,

Voor u ligt een handboek vol informatie om planten in de klas te plaatsen.

Het project ‘Plant in de Klas Westland’ is een initiatief van Royal FloraHolland, Rabobank Westland en 

gemeente Westland. Zij hebben vanuit het topsectorprogramma De Groene Agenda en de Westland Agenda 

gezamenlijk de ambitie om samen met leveranciers, klaslokalen in het Westland te vergroenen. Planten hebben 

namelijk een positief effect op de concentratie, leerprestaties en gezondheid van zowel kinderen als leerkrach-

ten en pedagogisch medewerkers. De ervaringen uit deze pilot zijn verwerkt in dit handboek dat informatie 

bevat voor scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten in heel Nederland die het binnenklimaat van 

lokalen door middel van groen willen verbeteren.

Zuidkoop Natural Projects. Zij hebben de planten 

en de plantsystemen geleverd. Op zes scholen 

zijn vanaf de start van het schooljaar in augustus 

2018 tot en met de herfstvakantie verschillende 

plantenoplossingen geplaatst. De deelnemende 

scholen waren De Achtsprong in De Lier, SBO 

De Diamant in Naaldwijk, CBS De Groene Oase 

in Maasland, Montessorischool in Naaldwijk, 

Openbare Daltonschool in Poeldijk en Pieter van der 

Plasschool in Wateringen. 

Kinderopvang

Alhoewel de pilot Plant in de Klas Westland heeft 

plaatsgevonden bij scholen is dit handboek ook 

zeker bedoeld voor kinderopvangorganisaties die 

met planten hun binnenklimaat willen verbeteren, 

het welbevinden van de medewerkers en kinderen 

omhoog willen brengen en hun lokalen willen 

verfraaien.

Veel succes met de planten!

Judith Zuiderwijk - Gemeente Westland

Margreeth Terpstra - Rabobank Westland

Quint van Veen - Rabobank Westland

Albert Haasnoot - Royal FloraHolland

Jolanda Robinson - De Rode Draad

Wendy Hofman - De Rode Draad

Voor vragen kunt u mailen naar: info@wntweb.nl

Positief effect op leerklimaat door groen in de 

klas en kinderopvang.

Onderzoek toont aan dat bepaalde soorten groene 

kamerplanten een sterk luchtzuiverende werking 

hebben en bijdragen aan de verbetering van de 

luchtkwaliteit in het lokaal. Groene kamerplanten 

hebben een positief effect op de concentratie, 

leerprestaties en gezondheid van de kinderen. 

Groen doet goed!

Onze ambitie: méér planten in méér lokalen. 

Het doel van dit handboek is om de besluitvorming 

te ondersteunen van scholen en kinderopvang 

die planten in de klas of hun lokaal willen 

plaatsen. Planten zuiveren de lucht en een betere 

luchtkwaliteit draagt bij aan een beter leerklimaat 

voor kinderen. We leggen in dit handboek uit 

waarom planten in het lokaal belangrijk zijn, wat 

het effect is op de kinderen en welke oplossingen 

er zijn om planten te plaatsen. Maar we geven ook 

praktische tips en informatie over het financieren 

van de plantoplossingen, het betrekken van ouders, 

leerkrachten, begeleiders en kinderen en tips voor 

onderhoud en verzorging. 

Deelnemende partijen 

De informatie over de plantoplossingen is afkomstig 

van de leveranciers die mee hebben gedaan: Air 

so Pure, Aqua for weeks, Cloud Garden, Ogreen, 

Plant Totaal, Ten Brinke Interieurbeplanting en 
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HOOFDSTUK 1:  GROEN EN LEREN

1.1 Belangrijkste argumenten groen en leren
Groen in en rondom scholen, kinderdagverblijven en op campussen is goed voor de leefomgeving. Dat is door 

verschillende onderzoeken wetenschappelijk bewezen. In dit hoofdstuk geven we de belangrijkste argumenten 

om met planten in de klas aan de slag te gaan. Daarnaast lichten we de belangrijkste onderzoeksresultaten 

naar de effecten van planten in klaslokalen toe.

de ruimte voelt koeler aan met aanwezigheid van 

planten. Dit kan hoofpijnklachten verminderen. 

Concentratievermogen

Om goed te kunnen leren moet je de aandacht bij 

de les kunnen houden. Onderzoek laat zien dat de 

fysieke omgeving een rol kan spelen. Groen in en 

om de school of kinderopvanglocatie kan daarop 

een positief effect hebben. 

Sociaal klimaat

Naast de cognitieve ontwikkeling van een kind en 

het lichamelijk functioneren zijn ook het gevoel 

van welzijn en de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van het kind van belang. Te denken valt aan 

zelfvertrouwen, het zich kunnen verplaatsen in 

de ander, respectvol met elkaar omgaan, elkaar 

helpen, verantwoordelijkheid dragen en het leren 

samenwerken. Een aantrekkelijk en functioneel 

goed ingerichte omgeving kan bijdragen aan een 

beter sociaal klimaat en welzijnsbeleving.

Frisser en gezonder

De luchtkwaliteit in schoolgebouwen is vaak slecht. 

Omdat er vaak veel kinderen in een relatief kleine 

ruimte verblijven, neemt het CO2-gehalte sterk toe. 

Bovendien kunnen er VOC’s (Vluchtige Organische 

Stoffen) aanwezig zijn die afkomstig zijn van 

bouwmaterialen, printers, vloerbedekking, lijm etc. 

Groen in de klas zuivert de lucht en vermindert de 

concentraties CO2 en VOC’s. De planten zetten CO2 

om in zuurstof en breken de VOC’s in hun wortels of 

in het blad af. 

Randvoorwaarde voor planten in een lokaal is dat 

er voldoende licht aanwezig is. Planten kunnen 

dan goed groeien en de lucht goed zuiveren (zie 

hoofdstuk 6 voor tips). 

Minder droge lucht

Planten reguleren de bladtemperatuur door 

transpiratie. Het verdampte water verhoogt de 

relatieve luchtvochtigheid in lokalen. Bovendien 

nemen planten warmte op voor deze processen, 
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Wat doen planten voor ons? www.introgreen.nl

 Een aantrekkelijk en functioneel 
goed ingerichte omgeving kan 
bijdragen aan een beter sociaal 
klimaat en welzijnsbeleving.
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1.2   Bewezen voorbeelden  
(bron: Factsheet Groen en Leren van de 
Groene Agenda 2018)

• In een praktijktest in acht basisschoolklassen 

verbeterden de schoolprestaties met 20% wan-

neer planten in de klas werden geplaatst (Rap-

port Plant in de Klas, PT/Fytagoras/TNO, 2011). 

• Kinderen in klaslokalen met planten hebben 

7% minder gezondheidsklachten en zijn minder 

vaak ziek (Rapport Plant in de Klas,  

PT/Fytagoras/TNO, 2011).

• Planten in het klaslokaal kunnen eraan bijdra-

gen dat jongeren zich socialer gedragen (A.E. 

van den Berg et al, 2016).

• Een groene plantenwand in de klas vergroot het 

concentratievermogen van leerlingen en leidt tot 

betere aandacht. (AE van den Berg et al, 2016)

Air so Pure stripverhaal

• Bij een proef met planten in klaslokalen werden 

10-20% lagere CO2-concentraties gemeten ten 

opzichte van lokalen zonder planten (Rapport 

Plant in de Klas, PT/Fytagoras/TNO, 2011). 

• Bij een onderzoek in Portugal (2012) werd bij 

aanwezigheid van planten een daling van 50% 

van het VOC-gehalte in de lucht gemeten

Onderzoeken

Alle hier beschreven resultaten en het onderzoek 

dat daarvoor is gedaan is te vinden op het portal 

Groen en Welbevinden op www.groenkennisnet.nl 

Wist je dat de eerste onderzoeken naar luchtzuive-

rende planten door de Amerikaanse ruimteorganisa-

tie NASA zijn gedaan in de jaren ‘70? Zij onderzoch-

ten in hun Clean Air Study de beste manieren om de 

lucht in een ruimtestation te filteren.
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Plantoplossing
Een plantenbak met 3 planten: de Ogreen Clean Machines. 

Leverancier:
Ogreen
Venus 240
2675 LN Honselersdijk
www.ogreen.eu
T: 0174-671213
Contactpersoon: Gabrielle Fabbro

HOOFDSTUK 2: GEBRUIKTE 
PLANTOPLOSSINGEN

Omschrijving

Ogreen Clean Machines zijn planten die extreem luchtzuiverend zijn. Door te  
selecteren op effectiviteit zijn er dus niet perse veel planten nodig. Dit betekent dat 
voor een klaslokaal 2 plantenbakken volstaan als je kiest voor planten die de lucht 
zeer goed zuiveren, zoals onze Ogreen Champ.

Aantal planten 2 bakken met 3 planten per bak. Totaal 6 planten per klas

Toepassing Makkelijk neer te zetten. Past op kasten en vensterbakken.

Verzorging

• Vermijd sterke middagzon.
• 1 x per week water geven.
• Tijdens de groei voldoende water geven. In de winter minder vocht nodig.
• Vermijd natte voeten. 
• Regelmatig de bladeren benevelen.
• 2 x per maand Ogreen plantenvoeding.
• Verpot de plant om de 2-3 jaar.

Voordelen voor de klas

• Betaalbaar.
• Verkrijgbaar in verschillende vrolijke kleuren.
• Makkelijk in aanschaf: plantenbakken worden kant en klaar geleverd en kunnen ook 

makkelijk vervangen worden.
• De bakken nemen niet te veel ruimte in de klas in vergelijking bijvoorbeeld met een 

hele plantenwand.
• Voor leerlingen zijn de planten goed te verzorgen: het zijn zeer sterke planten die 

weinig verzorging nodig hebben, waardoor kinderen leren om voor planten te zorgen. 
• De planten zuiveren de lucht van slechte organische verbindingen.

Kosten De prijs per bak is € 32,00 incl. btw. (afname per 4 stuks).
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Plantoplossing
Plantenbakken inclusief watersysteem dat bestaat uit een watermeter en hydrokorrels onder in de bak. 

Leverancier:
Zuidkoop De Lier
Zijtwende 52, 2678 LJ De Lier

www.zuidkoop.nl
T: 0174-514666  
Contactpersoon: Dennis Zuidgeest

Omschrijving
Buitenmaat van 40x15 en hoogte van 18 cm en zijn in een aantal verschillende 
kleuren leverbaar (wit, antraciet, espresso, rood, taupe en pastelviolet). 

Aantal planten Per plantenbak worden 2-3 planten geplaatst, afhankelijk van de potmaat.

Toepassing Op de vensterbank of op de kast in de klas. 

Verzorging

Water geven als de meter het aangeeft. Gemiddeld genomen zou 1x per 3 weken 
water geven moeten volstaan. Op het moment van watergeven kan de hoeveelheid 
afgelezen worden van de watermeter. Daarnaast moet ook de vochtigheid van de 
grond in de gaten gehouden worden.

Voordelen voor de klas

De hydrokorrels onder in de bak zijn bolletjes van klei die het water vasthouden, zo 
droogt de potgrond minder snel uit en hoef je minder vaak water te geven. Met de 
watermeter is af te lezen wanneer en hoeveel water de planten nodig hebben. De 
plantenbakken zijn makkelijk te plaatsen en gaan lang mee. 

Kosten
De kosten voor een Lechuza delta all inclusive zijn € 47,15 inclusief btw. Voor de 
beplanting is het ongeveer gemiddeld € 21,20. inclusief btw. Totaal per bak € 68,35.
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Plantoplossing
Een systeem waarbij de planten in hangende zakken kunnen worden geplaatst.  De planten hebben een 

speciaal reservoir met een watervoorraad die 2 tot 4 weken meegaat. 

Leverancier:
AquaForWeeks B.V.
Middel Broekweg 29 – Strijpzijde 31c
2675 KC Honselersdijk

www.aquaforweeks.nl
Telefoon: +31(0)85-3034811
Contactpersoon: Ard Wubben
Mobiel 0653367263

Omschrijving

Er wordt gebruik gemaakt van de Aqua®waterpot. Deze heeft een watervoorraad van 
700 ml. Met een speciale lont wordt het water uit het reservoir naar de plant gebracht. 
Met de Aqua®waterpot krijgen planten nooit te veel en nooit te weinig water. Zo blijven 
de planten in optimale conditie. Afhankelijk van het type plant is er een waterreserve 
van twee tot vier weken beschikbaar. 

Aantal planten

Het AquaForWeeks-systeem compleet met potten en planten in de plantenzak is te 
bestellen per 16 planten. Kleinere aantallen AquaForWeeks potten compleet met 
plant in kunststof overpot kunnen per 2 stuks besteld worden in de webshop van 
www.aquaforweeks.nl en zullen per post bezorgd worden. Grotere aantallen in luxe 
kunststof overpot graag in overleg.

Toepassing Makkelijk op de hangen op diverse plekken in de klas. 

Verzorging
Bij voorkeur wekelijks het waterreservoir bijvullen voor de juiste regelmaat
Het water is voldoende voor twee tot vier weken. 

Voordelen voor de klas
Neemt weinig ruimte in beslag, minder vaak watergeven, ziet er leuk uit. 
Mogelijkheid om een wekker in te stellen voor het water geven via de app van Aqua for 
weeks, of gewoon een vaste melding via outlook.

Kosten
€250 incl. btw voor een systeem met totaal 16 planten. 
€500 incl. btw voor de twee systemen met totaal 32 planten. 
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Plantoplossing
Plantenmuur met 80 planten en een volledig geautomatiseerd bewatering systeem.

Plantschilderij voor aan de muur, zelf water te geven. 

Leverancier:
Plant Totaal
Broekpolderlaan 27
2675 LJ Honselersdijk
T: 0174-629311

E: info@planttotaal.info
Contactpersoon: Mart Zwinkels

Omschrijving
Plantenmuur met de afmeting 200 x 125 cm. 
Gebruik 25 cm vloeroppervlak
Plantenschilderij met de afmeting 80 x 80 cm. 

Aantal planten
Plantenmuur 80 planten
Plant-schilderij 24 planten

Toepassing
Plantenmuur: plaatsing tegen de wand. Kan zowel in de openbare ruimte als in de klas 
geplaatst worden. 
Plantenschilderij: hangend aan de wand

Verzorging
Plantenmuur: volledig geautomatiseerd, water geven en onderhoud in samenwerking 
met Plant Totaal via een onderhouds-contract.
Plantenwand: handmatige watergift 1 x per drie weken, dit kan de school zelf doen. 

Voordelen voor de klas

Alle gebruikte materialen hebben een lange levensduur. Plantenmuur is sterk in 
verbeteren luchtvochtigheid en akoestiek door gebruik speciaal doek.
Bij het Plantschilderij heeft ieder kind de mogelijkheid een eigen plant te verzorgen 
omdat deze eenvoudig uit het schilderij te halen is. In de schoolvakanties nemen de 
kinderen de plant mee naar huis halen om te verzorgen. 

Kosten
Plantenwand € 1791,80,- inclusief btw en inclusief leveren en plaatsen .
Plantschilderij € 580,- inclusief btw en inclusief leveren en plaatsen.
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Plantoplossing
Industriële verrijdbare Divider. Het is een vrijstaande scheidingswand met planten op hydrokorrels die het 

water vasthouden. Zo droogt de plant minder snel uit en hoef je minder vaak water te geven. De planten staan 

in kunststof bakken. 

Leverancier:
Ten Brinke Interieurbeplanting B.V.
Zuiderlaan 28 F, 6905 AE Zevenaar
T: 088-3324000

E: info@ten-brinke.nl

www.kantoorplant.nl 
Contactpersoon: Esther Weikamp 

Omschrijving
Industriële verrijdbare Divider, gegalvaniseerd met 5 boven elkaar hangende kunststof 
bakken B112,2xH218cm. Verkrijgbaar in iedere gewenste RAL-kleur. De divider is 
tevens verkrijgbaar in verschillende hoogtes, met 3 of 4 bakken boven elkaar. 

Aantal planten Dit systeem heeft 30 planten; 6 planten per kunststof bak. 

Toepassing
De scheidingswand kan op elke plek in het lokaal worden neergezet door het ver-
rijdbare systeem. Het kan als roomdivider worden gebruikt om een hoekje in de klas te 
maken.

Verzorging

De plantenbakken hebben een watervoorraad voor vier - zes weken. Een watermeter 
geeft aan als er water moet worden gegeven. Geef pas water als de watermeter 
aangeeft dat er geen watervoorraad meer aanwezig is. Tevens is het van belang om de 
planten 3x  per jaar te voorzien van voeding. We adviseren dit in het begin en aan het 
einde van het voorjaar te doen en aan het einde van de zomervakantie nog eens te 
herhalen. 

Voordelen voor de klas
Overbruggen van vakanties door watersysteem. Tevens is het systeem verrijdbaar en 
kan dus makkelijk op een andere plek worden geplaatst. 

Kosten
Het systeem, de opmaak kosten en de levering samen € 1.608,40 exclusief btw.
De kosten voor de beplanting zijn € 360 inclusief btw. 
Totale kosten: € 2.381,76 inclusief 21% btw. 
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Plantoplossing
Plantenwand: De Cloud Garden Air Cloud zorgt voor afgestemde luchtcirculatie rond de planten in de Green 

Wall voor snellere afbraak van schadelijke stoffen. De Air Cloud is verbonden met de sensor voor de juiste 

afstemming. In de Air Cloud zijn tevens speciale lichtelementen ingebouwd. Goed licht is essentieel voor de 

planten.

Leverancier:
Cloudgarden
Telfordstraat 9
8013 RL Zwolle
T: 038-77 30 075

E: info@cloudgarden.nl

www.cloudgarden.nl
Contactpersoon: Tom Koenderman of Bas Beugels

Omschrijving

De Cloud Garden klimaat sensor staat draadloos in verbinding met de energiezuinige 
ventilatoren boven de groene wand. Afhankelijk van de gemeten luchtkwaliteit laat 
de Air Cloud meer of minder lucht langs de planten gaan. Meet de sensor een hogere 
concentratie ongewenste gassen, dan schakelt automatisch het ventilatiesysteem 
aan. De extra lucht die de ventilator langs de groene wand blaast, zorgt ervoor dat de 
planten hun zuiverende werk nog beter kunnen doen.

Aantal planten Dit systeem heeft 40 planten.

Toepassing

Het systeem kan in lokalen of in de openbare ruimtes worden geplaatst. 
Door de geïntegreerde verlichting kan het systeem ook in donkere ruimtes toegepast 
worden. Het systeem is stand-alone en kan hierdoor overal in de ruimte geplaatst 
worden.

Verzorging
Voor de verzorging wordt bij voorkeur samengewerkt met een  
professioneel bedrijf. 

Voordelen voor de klas

• Systeem past zicht automatisch aan d.m.v. metingen
• Door ventilator langs de groene wand zuiveren de planten extra goed 
• Afbraak schadelijke stoffen
• Geluidsabsorberend paneel aan de achterzijde van de groene wand verbeterd de 

akoestiek in de ruimte

Kosten
€ 5351.97 voor roomdivider met geluidsabsorptie, planten, plaatsen, Aircloud (fan), 
klimaatsensor, inclusief btw.
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HOOFDSTUK 3:   KOSTEN EN BATEN VAN  
    DE PLANTEN IN DE KLAS

In Nederland staan ongeveer 9.000 schoolgebouwen en 13.000 kinderopvanglocaties. Hierin verblijven meer 

dan drie miljoen kinderen en werken ruim 200.000 onderwijs- en kinderopvangprofessionals. Een kosten-baten 

analyse geeft inzicht in de kosten en baten per jaar per klas of lokaal.

3.1 Kosten per klaslokaal
De kosten per lokaal worden bepaald door het 

aantal planten, de (technische) oplossing voor het 

plaatsen en het watergeven. Het onderhoud kan 

vaak door de kinderen zelf worden gedaan maar 

hier kan ook een contract voor worden afgesloten 

met een onderhoudsbedrijf. De levensduur bepaalt 

hoe lang een plantoplossing meegaat en wat de 

afschrijvingsperiode is.

Aantal planten per klas of ruimte

Het aantal planten verschilt per plantoplossing. Met 

plantenwanden (plantenmuur, roomdivider, plan-

tenwand) kunnen meer planten worden geplaatst in 

een lokaal dan met plantenbakken. 

De onderzoeken die gedaan zijn naar de effecten 

van planten in hoofdstuk 1 gaan over klassen 

die gewerkt hebben met een plantenwand en 

daarmee dus ook met een relatief groot aantal 

planten. Over het algemeen geldt: voor een effect 
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op de luchtkwaliteit (verhoging luchtvochtigheid en 

verlagen CO2) zijn meer planten nodig dan voor een 

effect op beleving en welbevinden. 

Sommige planten hebben relatief gezien een 

buitengewoon sterk zuiverende werking. Zo wordt 

de Clusia Rosea Princess de absolute kampioen in 

luchtzuiveren genoemd die de lucht van 30 m2 kan 

zuiveren. Zie de lijst van luchtzuiverende planten in 

de bijlage voor meer ideeën. 

Kosten per plantoplossing 

Tabel 1 geeft een overzicht van de kosten per 

plantoplossing en de kenmerken per plantoplossing. 

Hieruit blijkt dat de kosten nogal uiteenlopend zijn. 

In dit hoofdstuk wordt daarom uitgebreid stilgestaan 

bij de verschillende kosten en baten van planten in 

de klas. De baten nemen onder meer toe naarmate 

het aantal planten ook toeneemt. Ook hebben 

bepaalde plantoplossingen toegevoegde waarde 

omdat ze de ruimte verfraaien. Op die manier kan 

een goede keuze worden gemaakt.

Clusia Rosea Princess

Lever- 
anciers

Systeem
Aantal 
planten 
per klas

Kosten per  
klaslokaal 
incl btw

Kernmerken Onderhoud

Ogreen
Ogreen 
Clean School 
Machine

6 € 64,00 • Plantenbak Zelf doen

Zuidkoop
Hydro Combi 
met aarde

8-12 € 273,40
• Plantenbak met aarde  

boven en hydrokorrels onder, 
incl. watermeter

Zelf doen

Aqua for  
weeks

Aqua for 
weeks

16
32

€ 250,00
€ 500,00

• Planten met watervoorraad 
(2-6 weken) met 1 of 2 op-
hangsystemen

Zelf doen

Plant Totaal
Planten-
schilderij

24 € 580,00

• Water geven
• Planten kun je eruit halen en 

meegeven in de vakantie
• Op maat realiseerbaar
• Koop of lease

Zelf doen

Plant Totaal Plantenmuur 80 € 1.791,80
• Automatisch watersysteem
• Op maat realiseerbaar
• Koop of lease

Onderhouds 
contract

Ten Brinke
Interieur-
beplanting

Roomdivider 30 € 2.381,76

• Vrijstaan van de scheidings-
wand

• Verplaatsbaar
• Planten in bakken
• Hydrokorrels en watermeter
• Koop of lease

Combinatie
Zelf doen en
onderhouds
contract

Cloudgarden Plantenwand 40 € 5.351,97

• Modulair systeem
• Automatisch watersysteem
• Klimaatsensoren (meten = 

weten)
• Fan
• Licht

Onderhouds 
contract

Tabel 1: Kosten, aantal planten en kenmerken per plantoplossing
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Onderhoud 

In de pilot Plant in de Klas Westland kwam naar 

voren dat scholen het onderhoud van de planten 

graag zelf in de hand hebben en dit ook het liefst 

samen met de kinderen willen doen. Dat zorgt 

voor betrokkenheid en geeft tevens een stukje 

verantwoordelijkheid aan de kinderen. Bijna alle 

plantoplossingen kunnen zelf onderhouden worden. 

Alleen de plantenmuur van Plant Totaal en de 

plantenwand van Cloud Garden hebben een aantal 

keer per jaar specialistische zorg nodig van een 

onderhoudsbedrijf. De kosten hiervoor zijn afhan-

kelijk van de frequentie (en zijn derhalve niet in het 

bedrag van tabel 1 verwerkt). 

Levensduur

Om een goed beeld te krijgen van de verhouding 

tussen de kosten en de baten is het ook nodig om 

iets te zeggen over de te verwachten levensduur van 

de plantoplossingen. 

Alle leveranciers van de plantenwanden (planten-

muur, plantenschilderij, roomdivider) geven aan dat 

de levensduur van de gebruikte materialen lang is 

(zeker 15 jaar). Ook voor de plantenbakken geldt bij 

normaal gebruik een lange levensduur.  

De levensduur van een groene kamerplant in een 

lokaal is ongeveer 3-4 jaar. Er moet rekening worden 

gehouden met een vervanging van 10% van de 

planten per jaar. Hierbij is de voorwaarde dat de 

planten het gehele jaar goed worden verzorgd (zie 

hoofdstuk 6) en er ook voor de verzorging tijdens de 

vakanties afspraken worden gemaakt. De praktijk 

leert dat ouders of grootouders hier vaak een rol in 

willen vervullen. 

3.2 Baten per klaslokaal
Als we kijken naar de baten van planten in de 

onderwijsinstelling dan zijn de volgende factoren 

belangrijk: energiekosten, inrichting, welbevinden 

personeel, educatieve baten en imago effect. We 

geven hier een algemene beschrijving van de baten. 

Netto-effect energiekosten

Planten kunnen een netto-effect hebben op 

energiekosten in een gebouw. Planten verhogen 

de luchtvochtigheid. Dat is vooral in de winter een 

voordeel als de luchtvochtigheid buiten relatief laag 

is en je de ruimte binnen wilt verwarmen. Om droge 

lucht van buiten te verwarmen en op de gewenste 

luchtvochtigheid te brengen middels ventilatie is 

veel energie nodig. Planten dragen bij aan een 

betere luchtvochtigheid. 

Planten zorgen ook voor verkoeling in de zomer. 

Daardoor is het op warme dagen aangenamer in 

lokalen met planten. Ook kan het betekenen dat de 

ruimte minder gekoeld hoeft te worden waardoor 

energie wordt bespaard. 

Besparing op inrichting

Plantenwanden zoals die van Ten Brinke en Cloud 

Garden kunnen ingezet worden als scheidingswand 

(roomdivider). Dat levert een besparing op in de 

inrichting van een lokaal. Daarnaast zorgen planten 

in een ruimte voor een betere akoestiek en hebben 

planten een geluiddempende werking. Het systeem 

van Cloud Garden heeft zelfs de optie van een 

geluiddempende achterwand. 

Personeel gerelateerde factoren

Momenteel wordt onder leiding van Tia 

Hermans, Wageningen Environmental Research on-

derzoek gedaan naar het kwantificeren van de 

baten van planten in een kantooromgeving waarbij 

wordt ingegaan op de luchtkwaliteit, de gezondheid 

en het welbevinden van medewerkers (Projecttitel: 

Planten voor een prima binnenklimaat). Hermans 

licht alvast een tipje van de sluier op. ‘Er is een 

veelbelovend effect van planten gevonden met 

goede resultaten op een beter binnenklimaat 

(verhoging luchtvochtigheid). We constateren ook 

een verbeterde concentratie van werknemers en 

een lager ziekteverzuim. Dat levert het bedrijfsleven 

baten op die vertaald kunnen worden in euro’s die 

weer meegenomen kunnen worden in de terugver-

dientijd van de aanschafkosten. Ik veronderstel dat 

planten een vergelijkbaar effect hebben in andere 

type gebouwen zoals zorginstellingen, kinderdag-

verblijven of scholen’. Het vervolgonderzoek streeft 

ernaar de baten voor bedrijven ook echt kwanti-

ficeerbaar te maken in euro’s. De resultaten van 

het huidige onderzoek zullen worden gepubliceerd 

op de website van Groen Kennisnet.
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Educatieve baten

Alle scholen die mee hebben gedaan aan de 

pilot Plant in de Klas Westland 2018 vinden de 

educatieve kansen van planten in de klas belangrijk 

en koppelen dit ook unaniem terug als één van 

de belangrijkste voordelen. Leerkrachten kunnen 

duurzame ambities kwijt in planten in de klas: ‘Met 

planten in de klas haal je de natuur in huis’. ‘Het 

is belangrijk dat we onze kinderen de waarde van 

de natuur en de zorg voor onze planeet meegeven’. 

Maar men ervaart ook een praktische vertaling: de 

aanwezigheid van planten geeft de leerkracht de 

mogelijkheid kinderen verantwoordelijkheid te leren 

door de zorg over een plant. Ook biedt het haakjes 

om meer over planten en de werking van planten 

te vertellen in de les. Met speciale meetapparatuur 

(bijvoorbeeld uit de leskist van Westland Natuur en 

Techniek (WNT) Web kunnen kinderen zelf actief 

aan de slag met proefjes en het meten van de 

temperatuur, luchtvochtigheid en CO2. 

Imago effect

Goed verzorgde planten versterken de aantrekkelijk-

heid van het klaslokaal. Alle betrokken scholen van 

de pilot Plant in de Klas Westland geven aan dat de 

planten de aankleding van de klas versterken en dat 

het daarmee ook gezelliger is in de klas. Ook ouders 

is het opgevallen dat er planten in de klas staan 

en zijn hier positief over. Vooral de plantenwanden 

hebben een visuele impact op de ruimte door 

de grote hoeveelheid planten. Plantenwanden 

kunnen als scheidingswand dienen op een school 

of kinderdagverblijf. Plantenwanden kunnen een 

positieve invloed hebben op jonge ouders die de 

locatie bezoeken en de school- of opvangkeuze voor 

hun kind moeten maken.

Daarnaast hebben planten ook effect op de werk-

nemers (zie ook het onderzoek: "Planten voor een 

prima binnenklimaat" van Tia Hermans, Wageningen 

Environmental Research, dat binnenkort zijn 

bevindingen presenteert). De aantrekkelijkheid van 

de werkplek neemt toe en het welbevinden is hoger 

dan in een omgeving zonder planten. Dat zorgt 

ervoor dat leerkrachten het gevoel krijgen: “hier wil 

ik graag werken”. Een school of kinderdagverblijf 

met planten kan zich dus ook met planten onder-

scheiden als aantrekkelijke werkgever.  

3.3 Checklist baten
De baten per school en organisatie zullen verschil-

lend zijn. Met de volgende checklist kun je zelf 

aan de slag om te kijken waar voor jouw school of 

kinderopvangorganisatie de grootste winst zit. Je 

kunt daarvoor een nulmeting houden in de school 

en bij de betrokken docenten op een moment voor-

dat de planten in het klaslokaal worden geplaatst en 

een 1-meting / evaluatie na een bepaalde periode. 

Je kunt de onderstaande criteria met een +, 0 of – 

beoordelen in de situatie met en zonder planten. 

 

Direct

• Luchtkwaliteit verbetert 

• Werkplek wordt als prettiger ervaren door leer-

krachten en medewerkers

• Energiebesparing

• Minder geluid, betere akoestiek

Indirect

• Productiviteit stijgt

• Creativiteit stijgt

• Geluksgevoel neemt toe 

• Stress neemt af 

• Ziekteverzuim neemt af 

• Goed werkgeverschap 
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HOOFDSTUK 4:  FINANCIERING VAN  
                      DE PLANTOPLOSSINGEN

Uit eerder gehouden onderzoeken is gebleken dat het financieren van de plantoplossingen voor scholen een 

uitdaging is. De aanschaf van planten en plantoplossingen vormt geen natuurlijk onderdeel van de schooluit-

gaven. Scholen werken met een door de overheid vastgesteld vast budget per kind waarin beperkt ruimte is 

voor vernieuwing. Een school zal altijd keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen in de uitgaven. 

Het schoolbudget is natuurlijk in de eerste plaats bedoeld voor salarissen, onderwijsmateriaal en inrichting 

van de klaslokalen. Eén van de doelstellingen van de pilot Plant in de Klas Westland was om meer inzicht te 

verkrijgen in de financieringsmogelijkheden en de kosten en baten die samenhangen met planten in de klas. 

Bij kinderdagverblijven ligt de financiële situatie anders en is er naar verwachting meer geld beschikbaar 

voor de inrichting van de lokalen. Dit is geen onderdeel geweest van de pilot. 

door een expert na te laten kijken, de planten te 

laten verzorgen en planten te vervangen. 

4.2. Ondersteuning vanuit het schoolbestuur
De basisscholen in het Westland, waar de pilot is 

gehouden, horen allemaal bij een onderwijskoepel. 

De grootste drie zijn WSKO (Westlandse Stichting 

Katholiek Onderwijs, PCPOW (Protestants Christelijk 

Primair Onderwijs Westland) en Openbaar Onderwijs 

Westland. Een aantal zaken wordt bovenschools 

centraal ingekocht, zoals bijvoorbeeld de inkoop 

van energie, aanschaf van klimaatsystemen en 

de bouw en verbouw van een school. De aanschaf 

van planten in de klas is een besluit dat op het 

4.1 Kopen en leasen
In de pilot zijn verschillende plantoplossingen 

getest. De plantenwanden zijn duurder dan de losse 

planten en plantenbakken vanwege de toegepaste 

techniek (watergeefoplossingen), het materiaal en 

het feit dat ze meer planten bevatten. De leveran-

ciers van de plantenwanden die aan de pilot hebben 

meegewerkt bieden allemaal de oplossing om de 

systemen -naast koop- ook te leasen. Hiermee hoeft 

de school of kinderopvang de aanschafprijs niet in 

een keer te betalen en wordt het bedrag gespreid 

over een vooraf besproken periode. Binnen de lease 

kan ook een verzorgingscontract worden opgeno-

men om de plantenwanden een aantal keer per jaar 
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niveau van de school zelf ligt. ‘Daar moet de keuze 

worden gemaakt en ook draagvlak zijn voor de zorg 

en verantwoordelijkheid van de planten’, aldus 

Henri Koele, voorzitter College van Bestuur PCPOW. 

Dat neemt niet weg dat een bestuursbureau kan 

bijdragen aan de ondersteuning van innovatie en 

onderwijsvernieuwing. Zo heeft het PCPOW een 

innovatiefonds voor hun scholen voor vernieuwing. 

Scholen kunnen hier gebruik van maken door een 

aanvraag in te dienen waarbij het doel, het resultaat 

het innovatieve aspect worden beschreven. De 

aanschaf van plantenwanden zijn mogelijk via 

een bijdrage uit het innovatiefonds. Eén van de 

argumenten is dat door planten het welbevinden 

van leerkrachten wordt vergroot en de school 

ook aantrekkelijker wordt als werkgever. In deze 

periode van leerkrachttekorten is dat belangrijk. 

Maar natuurlijk dragen ook de educatieve kant van 

planten en het effect op de luchtkwaliteit mee aan 

de innovatie op een school. 

WSKO en Openbaar Onderwijs Westland hebben 

geen apart innovatiefonds. De scholen hebben zelf 

de ruimte om hun budget te besteden aan scholen. 

Vooral bij renovatie is er veel aandacht voor de CO2 

problematiek, dat kan niet altijd opgelost worden 

met mechanische systemen. Plantenwanden 

kunnen dan een goede aanvulling zijn. Het uitvoeren 

van bouw- en verbouwplannen is een goed moment 

voor scholen om de aanschaf van planten(wanden) 

te bespreken en op te nemen in hun budget. 

4.3. Participatie van ouders
Er wordt verschillend gedacht over de mogelijkheid 

om ouders bij de financiering van planten te 

betrekken. De argumenten om dit niet te doen zijn 

vaak ‘Er wordt al veel aan ouders gevraagd’ en ‘Niet 

alle ouders hebben het even breed’. Participatie 

door ouders kan op diverse manieren: een kleine 

bijdrage in de kosten, het aanschaffen van een 

plantje per kind (zie de lijst met luchtzuiverende 

planten in de bijlage), het organiseren van acties 

om geld in te zamelen zoals een sponsorloop of 

het opzetten van een crowdfundingsactie. Dit 

laatste wint aan populariteit en er zijn speciale 

crowdfundingplatforms die scholen helpen met de 

inzamelactie. In paragraaf 4.6 wordt hier verder 

op ingegaan. Soms kan ook de oudercommissie 

helpen; bij één van de deelnemende scholen is een 

deel van de aanschaf van (nieuwe) planten door de 

oudercommissie georganiseerd en betaald. 
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4.4. Sponsoring door bedrijven
In het Westland zijn veel ouders van kinderen werk-

zaam in de tuinbouwsector en hebben scholen veel 

tuinbouwgerelateerde bedrijven in hun omgeving. 

Om die reden is de regio waar de pilot is gehouden 

misschien niet representatief voor Nederland, maar 

ook elders zijn er volop mogelijkheden om het be-

drijfsleven te betrekken bij vergroening van scholen 

en kinderdagverblijven. De huidige natuurtrend kan 

ook helpen om bedrijven te betrekken. Steeds meer 

mensen weten de waarde in te schatten van planten 

in hun omgeving en beseffen ook dat dit ook geldt 

voor scholen en kinderopvanglocaties. 

In Westland blijken de lijnen in ieder geval kort 

om bedrijven te betrekken bij de sponsoring van 

planten. Het is dan ook zeker de moeite waard 

om te zoeken welke contacten kunnen worden 

aangeboord.  

4.5 Subsidies en projectvergoedingen
Er zijn verschillende subsidie- en projectvergoe-

dingsregelingen die de moeite waard zijn om te 

onderzoeken. 

1. Frisse scholen (2015) van Rijksdienst voor On-

dernemend Nederland (RVO). Meer informatie 

tref je aan op de website van RVO. Het RVO heeft 

een ‘Programma van Eisen – Frisse Scholen’  

laten ontwikkelen die scholen helpt bij nieuw-

bouw of renovatie. Hierin worden eisen geformu-

leerd die scholen helpen te vergroenen. 

2. Regionale/lokale stimuleringsmaatregelen. Per 

provincie en gemeente zijn er diverse initiatie-

ven waarbij je aanspraak kunt maken op een 

subsidie en/of bijdrage om het lokaal mee te 

vergroenen. Vanwege de grote verscheidenheid 

hiervan is het raadzaam om dit regionaal/lokaal 

te onderzoeken.  

3. ‘Bewust Investeren’ van Nationale Nederlanden 

Group en Bank Nederlandse Gemeenten. Meer 

informatie tref je aan via deze link. De verduur-

zaming van scholen, kinderopvanglocaties, 

gemeentehuizen en andere openbare gebouwen 

vraagt geld, kennis en tijd. Bewust Investeren 

stelt zich ten doel om tenminste 10 miljoen m² 

maatschappelijk vastgoed te verduurzamen in 

de komende tien jaar. Deze stichting koopt het 

gebouw, investeert vervolgens in verduurzaming 

van het gebouw en organiseert de afkoop van 

het duurzaam langjarig onderhoud. De gemeen-

te pacht het gebouw van de stichting en kan 

daar gebruik van maken. De stichting verzorgt 

het onderhoud en staat garant voor onverwachte 

kosten. Na afloop van de overeenkomst krijgt 

de opdrachtgever het gebouw weer “om niet” in 

eigendom. 
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4.6 Crowdfunding
Geef onderwijs

Geef onderwijs faciliteert online donaties aan 

onderwijsprojecten van Nederlandse scholen. Meer 

informatie treft u aan via http://geefonderwijs.nl. 

Geef Onderwijs maakt het investeren in onderwijs 

leuk en eenvoudig en ze bieden een duurzame 

oplossing voor het groeiend tekort aan financiële 

middelen in het onderwijs. Via Geef Onderwijs kan 

iedereen online doneren aan onderwijsprojecten 

van Nederlandse scholen en geld inzamelen voor 

waardevolle onderwijsinitiatieven van scholen.

Montessorischool Floriande in Hoofddorp heeft via 

Geef Onderwijs een flink deel van twee grote groene 

wanden gefinancierd. Je kon al meedoen vanaf 5 

euro. Men heeft via Geef Onderwijs een bedrag 

van € 5.325,- euro opgehaald. Als dank werd een 

spetterend openingsfeest met een Masterclass 

Planten georganiseerd.

De kosten per project bestaan uit:

• Variabele fee van 5% van het totale project voor 

Geef Onderwijs + een start fee (project < 5000,- 

= 50 euro en project > 5000,- = 100 euro).

• Tegenprestatie verschilt per project en kan zelf 

bepaald worden.  

Kentaa 

Kentaa helpt non-profit organisaties met online 

fondsenwerving. Meer informatie is te vinden via 

https://www.kentaa.nl .Kentaa helpt met slimme 

oplossingen. Ze bieden innovatieve platforms die 

geschikt zijn voor grote en kleine organisaties (ook 

scholen en kinderopvang). Ook geven ze advies om 

succes te boeken met crowdfunding, event fundrai-

sing, peer-to-peer fundraising en online collecteren. 

De kosten per project bestaan uit:

• Variabele fee van 10% van de totale opbrengst 

aan Kentaa (starterpakket). Naast het starter-

pakket zijn er diverse andere pakketten met 

uitgebreidere mogelijkheden. 

• Tegenprestatie verschilt per project en kan zelf 

bepaald worden.  

4.7 Frisse scholen
Het Programma Van Eisen Frisse Scholen is een 

leidraad voor schoolbesturen en gemeenten die 

als opdrachtgever fungeren bij het realiseren 

van Energiezuinige en Frisse Scholen (bouw en 

verbouw). Het programma sluit aan op de eisen uit 

het Bouwbesluit en formuleert eisen voor energie 

en binnenmilieu-aspecten voor het ontwerp van 

het schoolgebouw en installaties. Ook planten 

kunnen een rol spelen bij het verbeteren van het 

binnenmilieu.

Een frisse school is een schoolgebouw (basis- of 

voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik 

en een gezond binnenmilieu (luchtkwaliteit, 

temperatuur, comfort, licht en geluid).

Het energiegebruik in veel scholen is hoog. Vooral 

het elektriciteitsverbruik is de afgelopen jaren flink 

gestegen. De energieprijzen zullen naar verwachting 

de komende jaren verder stijgen. Frisse scholen 

zorgen voor:

• Besparing op de energie (kostenbesparing);

• Minder luchtvervuiling (beperking CO2-uitstoot/

broeikaseffect);

• Vermindering van het gebruik van fossiele grond-

stoffen.

Op de website van RVO Nederland (www.rvo.nl)  

vindt u meer informatie over:

• Wet- en regelgeving

• Tools en publicaties voor scholen

• Hoe u zelf aan de slag kunt gaan met nieuw-

bouw of bestaande schoolgebouwen

• De Green Deal Scholen

• Een gezond binnenmilieu op scholen

• Lesmaterialen

• Aanbesteden van verduurzaming
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HOOFDSTUK 5:  IDEEËN OM ZELF PLANTEN 
                     IN HET LOKAAL TE BRENGEN

Vind je alle systemen die we hier hebben besproken niet bij jouw school of organisatie passen of wil je graag 

zelf aan de slag met planten in de klas of opvanglokaal? Dan geven we je hier een aantal tips.

Stappenplan

1. Budget (zie vorige hoofdstuk)

2. Aantallen en soorten planten per klas bepalen

 (zie bijlage plantenlijst)

3. Plaatsing in de klas: ideeën

4. Verzorgen (hoofdstuk 6)

Aantallen en soorten planten

Alle leveranciers die aan de pilot Plant in de Klas 

Westland hebben meegedaan hebben ervaring 

opgedaan met planten die goed zijn in het zuiveren 

van lucht. In de bijlage geven we een opsomming 

van deze planten en geven we ook de specifieke 

verzorgingstips per plant mee. Deze planten zijn 

overal te koop; een aantal tuincentra heeft zelf al 

hoekjes ingericht met luchtzuiverende planten.

Ideeën

• Plant per kind

De eerste Westlandse Montessorischool Monster 

laat ieder kind in de kleuterklas een plant op zijn 

of haar bureau zetten. Kinderen kunnen zelf een 

plantje uitkiezen met hun ouders en meenemen 

naar school. In de vakanties gaat de plant mee naar 

huis. 

• Windowfarms

Op de website van Window Farms bouw je eigen 

windowfarm
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HOOFDSTUK 6: ONDERHOUD EN VERZORGING

Als je planten in het lokaal plaatst, wil je ook graag dat ze lang meegaan. Dat betekent een goede verzorging, 

regelmatig watergeven, de planten af en toe wat extra plantenvoeding geven en verder liefde en aandacht 

natuurlijk. 

kweker komen. Misschien valt er wat blad uit maar 

als de plant het naar zijn zin heeft, komt het snel 

goed. 

De ideale temperatuur voor planten ligt tussen de 

18 en 24°C. Sterke temperatuurwisselingen kunnen 

beter voorkomen worden.

Water geven

Plan een vast moment in de week voor het water 

geven. Geef niet te veel water. Planten gaan vaker 

dood door te veel water dan door te weinig water. 

Zeker in het begin is het even opletten, dan is het 

enthousiasme van de kinderen nog groot en krijgen 

planten snel te veel water. Als de wortels nat staan, 

gaan ze rotten. In de winter hebben alle planten 

minder water nodig dan in de zomer.

6.1 Verzorging
Standplaats controleren

Veel planten houden niet van direct zonlicht. In de 

plantenlijsten in de bijlage staat precies aangegeven 

of de planten van zonlicht houden of niet. Aan de 

andere kant mogen de planten ook niet te donker 

staan. Een plant heeft het naar zijn zin als er meer 

dan 15 par of 600 lux gemeten wordt. Niet alleen 

groeit de plant dan goed, hij kan dan ook veel beter 

de lucht zuiveren (PT/Fytagoras/TNO, 2011). Je 

kunt hiervoor een eenvoudige app downloaden die 

de lichthoeveelheid meet, bijvoorbeeld LightMeter. 

Ook handig om bij je thuis eens te kijken of de 

planten goed staan!

Planten houden er ook niet van om verplaatst te 

worden. Je zult dan ook zien dat de plant zich even 

moet herstellen als ze net van het tuincentrum of de 
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Extra voeding

Planten die je plantenvoeding geeft, hebben vaak 

stevigere stammen en scheuten, zijn groter en 

gezonder, hebben beter en groener blad en leveren 

betere vruchten en bloemen. Voor een gezonde 

plant is het aan te bevelen om eenmaal per maand 

wat plantenvoeding aan het gietwater toe te voegen.

Ziektes en plagen

Op de website van Milieu Centraal vind je tips voor 

biologische bestrijding van ziektes en plagen bij 

kamerplanten.

6.2 Vakanties overbruggen
Als je net hebt geïnvesteerd in een mooie planten-

wand, wil je natuurlijk graag dat de planten er na de 

zomervakantie nog net zo mooi bij staan als voor 

de vakantie. Eén van de deelnemende scholen aan 

de pilot lost dat op via een opa met groene vingers. 

Die vraagt de leerkrachten aan het begin van de 

vakantie alle planten bij elkaar te plaatsen zodat hij 

er af en toe langs kan om ze in de vakantie water te 

geven. Deze opa vindt het een kleine moeite en de 

planten zijn maar wat blij met zo’n goede verzorger! 

6.3 Checklist
Wekelijks:

• Water geven

Elke maand

• Dode (bruine) blaadjes wegknippen

• Bij hangplanten te lange delen kort(er) knippen

• Checken op ziektes en plagen en deze  

behandelen 

• Plantenvoeding toedienen (niet te veel)

Extra’s: indien nodig

• Planten schoonmaken door af te nemen met 

een stofdoek

• Draaien van de planten om scheefgroei te  

voorkomen

• Plantenbakken schoonmaken

• Planten vervangen die er slecht uitzien

Planten gaan lang mee als zij 
een goede verzorging hebben, 

regelmatig water krijgen, af en 
toe wat extra plantenvoeding 
ontvangen en verder liefde en 

aandacht natuurlijk!
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HOOFDSTUK 7: TIPS VOOR SCHONE LUCHT

In lokalen is de lucht niet altijd even fris. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Meestal zitten er in 

een lokaal relatief veel kinderen in een kleine ruimte en is de lucht binnen een half uur al verontreinigd. 

De ventilatie is vaak onvoldoende, omdat men tocht wil vermijden. De lucht in de klaslokalen kan ook te 

warm zijn, zeker als de zon schijnt. Onderzoekers van de GGD en TNO hebben aangetoond dat het bin-

nenklimaat in veel basisscholen ernstig tekortschiet. 

School. Dit is een erkenning voor scholen die 

structureel werken aan het verbeteren van de 

gezondheid van de leerlingen. Uit deze toolkit 

komen de volgende tips:

Tips

1. Ventileren is altijd erg belangrijk, het hele jaar 

door. Door het raam open te zetten kun je snel 

extra ventileren en in korte tijd de lucht in het 

lokaal verversen of warmte afvoeren. Bijvoor-

beeld als de klas terugkomt uit de gymzaal en 

de kinderen veel CO2 produceren.

2. Zijn de ventilatieroosters in de buitengevel aan-

wezig en staan ze open? Deze ventilatieroosters 

dienen in principe altijd open te staan voor vol-

doende toevoer van verse lucht. Ze kunnen naar 

wens gesloten worden, bijvoorbeeld om tocht-

klachten te voorkomen. 

7.1  Waardoor wordt het binnenmilieu 
ongezond?

De lucht in een ruimte raakt verontreinigd door 

uitdamping van vluchtige stoffen die afkomstig 

zijn van bijvoorbeeld vloerbedekking, gordijnen, 

pc’s, printers en gebruikte bouwmaterialen. Ook 

geurstoffen en ziektekiemen van de personen die in 

het lokaal aanwezig zijn, zorgen voor verontreiniging 

van de lucht. 

7.2  Hoe zorg je voor een goed klimaat in de 
klas? 

De digitale toolkit milieu van de Rijkskoverheid is te 

vinden via de website van de GGD  

(www.ggdghorkennisnet.nl) en geeft informatie en 

hulpmiddelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Ook ondersteunt de toolkit bij de aanvraag van het 

themacertificaat Milieu van het vignet Gezonde 
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3. Kijk eens omhoog, zijn de openingen van de ven-

tilatieroosters schoon? Schone roosters zorgen 

voor een goede doorvoer van frisse buitenlucht.

4. Ligt de binnentemperatuur tijdens de lessen 

tussen de 18-22 graden? Is de zonwering vol-

doende en kun je per klas de temperatuur van 

de verwarming aanpassen?

En natuurlijk: voeg planten toe aan de klas en in de 

opvang voor een beter binnenklimaat!

7.3 Meten is weten
Wat is eigenlijk schone lucht?

Als we naar de kwaliteit van de lucht kijken dan 

hebben we het over de volgende elementen: 

luchtvochtigheid, CO2, Vluchtige Organische Stoffen 

en temperatuur.

De richtlijn voor gezonde lucht in gebouwen is aan-

gegeven in de handleiding van de ‘WELL Building 

Standard’ voor gezonde bedrijven. Hieronder wordt 

een toelichting gegeven op de waardes die horen bij 

een goed klimaat.

Luchtvochtigheid

Definitie: de hoeveelheid water in een vastgestelde 

hoeveelheid lucht. De luchtvochtigheid wordt 

meestal uitgedrukt in de relatieve luchtvochtigheid. 

Dit is het percentage van de maximale hoeveelheid 

waterdamp die de lucht bij de gegeven temperatuur 

en luchtdruk bevat (Bron: Wikipedia).

Waardes: waardes moeten liggen tussen 40-60% 

luchtvochtigheid voor 95% van de tijd dat mensen 

actief zijn in het gebouw.

Hoe meten: de meeste digitale thermometers geven 

ook de luchtvochtigheid aan.

Product: Digitale Thermometer - Hygrometer 

(€ 13,99)

CO2

Definitie: Koolstofdioxide, ook kooldioxide of kool-

zuurgas genoemd, is een anorganische 

verbinding van koolstof en zuurstof, met als bru-

toformule CO2. In zuivere toestand is het een 

kleurloos en geurloos gas dat van nature in 

de aardatmosfeer voorkomt (Bron: Wikipedia). 

Waardes: Gebouwen met ramen die open kunnen, 

worden geacht hun CO2 waardes onder de 800ppm 

(parts per million) te houden als zij als gezond willen 

worden beschouwd. 

Hoe meten: met een meter die de CO2 waarde 

aangeeft weet je of er genoeg wordt geventileerd. 

De meeste scholen hebben een CO2 meter in de 

klas hangen.

VOC’s

Definitie: Vluchtige Organische Stoffen (VOC’s). 

Deze stoffen zitten verwerkt in bouwmaterialen, 

vloerbedekking, verf, lijm, inkt, printers en allerlei 

schoonmaakmiddelen.

Waardes: Lucht is vervuild wanneer de VOC’s boven 

de drempelwaarde van 500 μg/m³ uitkomt. Dat is 

gelijk aan 300ppb. 

Temperatuur

Definitie: de temperatuur is een maat voor hoe 

warm of koud iets is.

Waardes: Temperatuur is subjectief. Er wordt wel 

eens gesproken van een aangenaam klimaat 

wanneer deze waarde stabiel is en in verhouding 

staat tot luchtvochtigheid. In onderstaande 

tabel wordt een richtlijn gegeven. Volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie is een temperatuur 

tussen 18 en 21 graden prima voor gezonde 

mensen en hebben jongeren, ouderen en zieke 

mensen een temperatuur van minimaal 20 graden 

nodig.

Hoe meten: Thermometer 
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BIJLAGE 1 PLANTEN IN DE KLAS IN HET ONDERWIJS

voor gezonde lucht en meer aandacht bij de 

leerlingen. Dat maakt het makkelijker om orde in 

de klas te houden. Bovendien zijn de leerlingen 

actief betrokken bij het aanleggen van het bos en 

doen zij zelf onderzoek naar het binnenklimaat in 

hun klas. IVN biedt hiervoor een toegankelijk en 

erg leuk lespakket op maat voor het basisonderwijs 

(groep 5-6). IVN kan ook gastlessen verzorgen. In 

drie lessen worden de kinderen opgeleid tot echte 

Binnenboswachters.

Lespakket IVN natuureducatie

IVN ontwikkelde een compacte lessenserie (3x2uur) 

voor de introductie van Binnenbossen op scholen. 

Hierin staat centraal dat de leerlingen leren, 

ervaren en ontdekken. De lessen zijn eenvoudig 

en in korte tijd door de leerkracht voor te bereiden. 

IVN kan de lessen indien gewenst begeleiden en 

zo de leerkrachten ontzorgen. Er wordt een nul- en 

1-meting van de luchtkwaliteit gedaan, een plan-

tendag georganiseerd en de eindresultaten worden 

gepresenteerd aan andere leerlingen en ouders. 

 

Wil je op de hoogte blijven?

In 2019 gaat IVN de lessen en het Binnenbos 

voor scholen aanbieden. Wil je weten wanneer het 

Binnenbos af is en je mee kan doen? Abonneer 

je dan op de Nieuwsbrief Kind en Natuur via de 

website van IVN.

1.1 Leskist Energieke scholen 
Westland Natuur en Techniek (WNT) Web biedt de 

leskist Energieke Scholen aan. Dit lespakket bestaat 

uit een handleiding, een PowerPointpresentatie, 

lesboekjes, CO2-meter, energiemeter en kamerther-

mometers. De kinderen gaan aan de slag met vijf 

lessen van ongeveer één uur over energiebesparing 

en binnenmilieu. Scholen en kinderopvangorgani-

saties in het Westland en Hoek van Holland kunnen 

de leskist via www.wntweb.nl reserveren en ophalen 

bij de dichtstbijzijnde bibliotheek in de buurt van de 

school.

Het project Energieke Scholen betreft een landelijke 

campagne waarbij basisschoolleerlingen aan de 

slag gaan met energie en binnenmilieu om hun 

schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te 

maken. 

Doelgroepen

• PO groep 5

• PO groep 6

• PO groep 7

• PO groep 8

1.2 IVN BinnenBos
Een Binnenbos is een groen leslokaal, een stukje 

natuur binnen op school. In het lokaal plaatsen 

we luchtzuiverende planten. Deze planten zorgen 
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Verzorgingstips algemeen

• Voor een gezonde plant is het aan te bevelen om eenmaal per maand wat plantenvoeding aan 

het gietwater toe te voegen.

• Bij voorkeur 2 x per week water geven

• In de winter hebben alle planten minder water nodig en is eenmaal per week voldoende. 

• De ideale temperatuur voor planten ligt tussen de 18 en 24°C. Sterke temperatuurwisselingen 

kunnen beter voorkomen worden.

BIJLAGE 2  PLANTENOVERZICHT 
  AIR SO PURE

Dypsis Lutescens  
(Areca/Goudpalm)

De potkluit dient steeds 
vochtig te zijn. Bruine oude 
bladeren kunnen afgeknipt 
worden.

Calathea

Regelmatig, maar matig 
water geven. De plant houdt 
van vochtige lucht, af en toe 
sproeien. Laat de potgrond 
niet volledig uitdrogen. 

Chlorophytum Atlantic

Regelmatig water geven, 
aarde nooit uit laten drogen.

Chlorophytum 
Lemon

Plant houdt van water, nooit 
uit laten drogen. 

Asplenium Crispy Wave

Als het te koud is kunnen er 
bruine bladeinden ontstaan. 
Deze kun je afknippen.

Blechnum gibbum 
 ‘Silver Lady'

Een lichte plek maar niet 
vol in de zon. De potgrond 
voldoende vochtig houden en 
niet uit laten drogen. 
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Didymochlaena 
truncatula

Houdt dus niet van de 
directe zon! Houdt van 
vochtige lucht. 
Regelmatig water geven 
en af en toe sproeien.

Dracaena

Houdt van licht en is 
makkelijk te verzorgen, 
Tussen 2 watergiften 
door moet de planten 3 
dagen droog staan.

Dryopteris erythrosora

Niet in de felle zon 
plaatsen. Regelmatig 
water geven. Geef geen 
water op de bladeren.

Emina 
Dragon Tail

Houdt er niet van als hij te nat 
gehouden wordt. Let erop dat er 
geen water onderin de pot staat. 
Onderin kan wel eens een bruin 
blad ontstaan, deze kan weggeknipt 
worden.  

Ficus  
(Benjamina Exotica en 

Ficus Golden King)

Houdt van water. Zorg 
dat de grond altijd 
vochtig is. 

Hedera

De plant houdt van voch-
tige aarde. In het najaar 
en de winter is het beter 
om de potgrond tussen 
twee gietbeurten door 
iets te laten opdrogen. 
Besproei de plant met 
water in de winter als de 
lucht droog is. 

Kentia Palm

Geef de Kentia regel- 
matig (niet te koud) 
kraanwater, zodat de 
potkluit nooit helemaal 
uitdroogt. Eenmaal per 
jaar een keertje douchen 
om het stof van de 
bladeren af te spoelen en 
de Kentia oogt weer fris.

Microsorum diversifolium

Houdt niet van de volle zon. Zet je 
varen beter op een schaduwrijke 
plek. In het voorjaar tot en met half 
najaar kan je varen ook in de tuin of 
op je terras. Geef regelmatig water 
maar zorg er beter voor dat hij niet 
te nat is, een vochtige kluit dus, 
anders zullen zijn wortels afsterven. 

Monstera Deliciosa

De Monstera Deliciosa is een sterke 
plant die niet veel verzorging nodig 
heeft. De plant houdt van regelmatig 
water geven. De plant kan zowel op 
een donkere als een lichte plaats 
staan maar is geen liefhebber van 
direct zonlicht. U kunt de bladeren af 
en toe nat afnemen of afspuiten met 
lauw water. De lange luchtwortels 
kunt u afknippen.

Phlebodium Blue Star

Geef water via de zijkant 
in de potgrond want in 
het midden geeft een 
kaal hart.

Spathiphyllum

Houdt van een matig 
lichte of schaduwrijke 
standplaats, en zeker 
niet van direct zonlicht. 
De potkluit moet steeds 
vochtig zijn. Ongeveer 
éénmaal per week flink 
water geven. Deze plant 
mag met zijn voeten in 
een laagje water staan. 

Nephrolepis

Geef water via de zijkant 
in de potgrond want in 
het midden geeft een 
kaal hart.
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Aglaonema Silver Bay 
(Ogreen Emperor) 

Vermijd sterke middagzon.
Tijdens de groei voldoende 
water geven.

Clusia rosea Green Magic
(Ogreen Major)  

Vermijd sterke middagzon.

Clusia rosea Princess 
(Ogreen Champ)  

Vermijd sterke middagzon.
Regelmatig de bladeren 
benevelen. Verpot de plant 
om de 2-3 jaar.

Pteris ensiformis  
Evergreen (Ogreen Icon)  

Vermijd sterke middagzon.
3 x per week water geven.
Houd de potgrond vochtig, 
vooral in de groeiperiode, 
maar vermijd teveel water.
Laat de wortels niet uit- 
drogen. Regelmatig de 
bladeren benevelen.

Philodendron Imperial 
Green (Ogreen Titan) 

Vermijd sterke middagzon.

Dracaena Surculosa 
(Ogreen Trooper) 

Vermijd sterke middagzon.

Plantentips Algemeen :

• Vermijd natte voeten 

• 1 x per week water geven

• In de winter hebben de planten minder vocht nodig

• 2 x per maand Ogreen plantenvoeding

BIJLAGE 3 PLANTENOVERZICHT 
  OGREEN
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Adiantum raddianum Fragrans 
(Ogreen Hero)  

Liefst neerzetten op een plek met indirect licht. 
Geen directe zon. Tocht vermijden.2 x per week 
water geven wordt beloond met een frisse 
blaadjesweelde. Vermijd te veel water. Regel-
matig nevelen om de luchtvochtigheid op peil te 
houden. Gevoelig voor droge lucht.

Hemionitis arifolia 
(Ogreen Vedette) 

Geschikt voor donkere stand- 
plaats. 2 x per week water geven.
Tijdens de groei voldoende water 
geven. In de winter minder vocht 
nodig. Verpot de plant om de 2-3 
jaar.

Peperomia 
(Ogreen Legend)  

Deze Clean Machine staat het 
liefst op een plek met indirect 
licht. Geen directe zon en een 
minimum van 16 graden.
Niet voor consumptie.

Philodendron Atom 
(Ogreen Superb) 

Vermijd sterke middagzon. Houd de potgrond 
vochtig, vooral in de groeiperiode, maar vermijd 
teveel water. Regelmatig de bladeren benevelen. 
Verpot de plant om de 2-3 jaar.

Aglaonema 
Maria (Ogreen Survivor) 

Vermijd sterke middagzon.
Verpot de plant om de 2-3 jaar.

Hedera helix Shamrock’ 
(Ogreen Goddess)

Half-schaduw of schaduwplek, 
liever niet in de zon. 2x per week 
water. Grond moet altijd vochtig 
blijven (maar niet nat!)
Kamertemperatuur 15-20 graden.

Musa Tropicana 
(Ogreen Tropicana) 

Lichte standplaats, vermijd sterke 
middagzon.
2 x per week water geven.
Verpot de plant om het jaar.

Rumohra Variegata 
(Ogreen Genius) 

Vermijd sterke middagzon.
Houd de potgrond vochtig, vooral 
in de groeiperiode, maar vermijd 
teveel water. Laat de wortels niet 
uitdrogen. Regelmatig de bladeren 
benevelen.
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