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Groenstyling; je eigen luchtzuiveringsinstallatie in een pot!
GROEN - We kunnen er niet meer
omheen: De plant is terug in ons leven.
Let maar eens op; elk interieur dat je
te zien krijgt is aangevuld met levend
groen. Dat is ook niet zo verwonderlijk.
Een plant is zoveel meer dan decoratie
alleen!
Planten zijn verschrikkelijk belangrijk
voor ons binnenklimaat. Er worden veel
nieuwe woningen in onze omgeving
gebouwd. Woningen die supergoed
geïsoleerd zijn met een mooi energie-

hit en Lova Microsorum diversifolium
ook wel lava-plantje genoemd; heel
decoratief op een steen van lava. En
verkrijgbaar bij Huisvanbinnen.

label. Maar daardoor wordt het wel
ingewikkelder om je luchtkwaliteit en
dus het binnenklimaat gezond te houden. Met gesloten recirculatiesystemen
en warmtepompen wordt het er allemaal niet eenvoudiger op. Planten kunnen je hier enorm mee helpen en zijn
dus eigenlijk noodzaak geworden.
Planten zuiveren de lucht: Natuurlijk,
dat is algemeen bekend. Planten hebben een luchtzuiverende werking, maar
weet je ook dat ze chemische stoffen
uit de lucht halen? Ook afvalstoffen van
bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen,
make-up en meubels worden door de
bladeren opgenomen. Super toch zo’n
luchtzuiveringsinstallatie in een potje?
Bovendien helpen planten ook bij het
verbeteren van de luchtvochtigheid.
In de vorige woonpagina haalde ik de
plant ook al aan als het gaat om geluidsreductie in de minimalistische interieurs
van tegenwoordig.
Een andere fijne bijkomstigheid van het
houden van planten is dat ze een positieve invloed hebben op je productiviteit
en creativiteit. Ze verbeteren de concentratie en zorgen voor minder stress.
Dat maakt planten dus ook van belang
op kantoor of in het restaurant.
Voor ieder interieur is er wel een passende plant te vinden.
In een Scandinavisch interieur blijf je
in balans met planten met vergrijsde
bladeren zoals Eucalyptus, Kalanchoe
Beharenses met grote fluweelachtige
grijze bladeren en Hertzhoorn varens.

De Plebodium aureum, met kronkelende
fluwele bladeren en de Aloe Vera passen hier goed.
Houd je het liever Retro? Ook de retro
planten vinden hun weg terug in onze
woonkamer. Zij het in een nieuw jasje;
zo zie je potten op pootjes en open
kasten met planten erin. De Sanseveria
mag weer net als de Monstera monkey
mask; je kent hem wel met gaten in de
grote bladeren. De Pilea Peperomiodes
is een vrolijke noot die bij Retro past
met blaadjes als pannenkoeken. En wat
dacht je van de Begonia maculata ofwel
polkadot begonia? Heel trendy!
Voor een stoer en natuurlijk interieur,
denk aan terug naar de natuur, een
boswandeling, veel hout en natuurlijke
materialen in huis: Kies dan voor planten met grote groene bladeren zoals
de Ficus Microcarpa ginseng ofwel de
Chinese Vijg. Calathea Orbifolia is een

WORKSHOP

naar

072-2605040
072-2605040
072-2605040

melanie@huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl

15 mei om 19:00 uur

www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl

Huisvanbinnen, Kerkweg 2 in Limmen.

€35,=

incl. Kofﬁe, thee, wat lekkers

en het resultaat van je

Melanie Lamers
Melanie
Melanie Lamers
Lamers
Interieurontwerper
Interieurontwerper
Interieurontwerper

Kerkweg
2
Kerkweg
2
19061906
AW Limmen
AW
Limmen
www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
072-2605040
072-2605040

Geen groene vingers en
toch graag groene planten in huis? Het kan!

Kosten

Wil je meer weten en zelf een potplant
omzetten op water? Kom naar de
workshop Groenstyling en Hydroponie
op woendagavond 15 mei!
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Groenstyling &
Hydroponie
Kom op woensdagavond

Heb je geen groene vingers en overleven de planten bij jou thuis nog geen
2 weken? Dan heb ik goed nieuws:
Hydroponie! Heel veel planten kunnen
ook op water leven. Ze passen hun
wortels aan in het water zodat ze lekker
doorgroeien. De wortels zorgen dat de
plant precies genoeg drinkt. Het enige
wat je hoeft te doen is het water in de
gaten te houden. Als het troebel wordt
was je de vaas uit en ververs je het
water op kamertemperatuur. De wortels
mogen ook gezien worden ‘back to the
roots’.

melanie@huisvanbinnen.nl

Hydroponie ;)

Aanmelden kan via de agenda-pagina
van www.huisvanbinnen.nl
of volg Huisvanbinnen op
Facebook en klik op de link!

• sanitair

Huisvanbinnen, Kerkweg 2, 1906AW, Limmen,
tel 072-2605040, melanie@huisvanbinnen.nl,

• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”
www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

Bouwbedrijf  C.  B

www.bouwbedrijfcbos
Liefde
Bouwbedrijf C. Bos
bv voor Bouwen
■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

