EEN BETERE
LUCHTKWALITEIT
DANKZIJ PLANTEN
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Wat is het effect van groen op de luchtkwaliteit
in de stad en in de huiskamer? Dat is de
hamvraag waarmee het project ‘Green air’ in
oktober van start ging. Een operationele
groep onder leiding van prof. Marie-Christine
Van Labeke van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent, buigt zich over
dit vraagstuk.

Luchtkwaliteit in steden en huiskamers
Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in onze steden en
huiskamers? Uit een recente studie naar de Antwerpse
luchtkwaliteit bleek dat de gezondheidsnorm voor de uitstoot
van stikstofdioxide (NO2) in bijna de helft van de meetpunten
werd overschreden. In deze studie werd aan 2000 deelnemers
gevraagd om gedurende een maand een bord aan hun gevel te
hangen met daarin enkele meetsensoren.
In vergelijkbare projecten uit het verleden werden planten
gebruikt als meetstations om metaaldeeltjes en het fijn stof
gehalte in de stadslucht te meten. Ook hier bleek telkens dat
de luchtkwaliteit in onze steden niet optimaal is en er nog
maatregelen kunnen genomen worden om deze te verbeteren.
Maar kunnen we nog een stap verder gaan en kunnen planten
naast het meten ook gebruikt worden om de luchtkwaliteit in
onze steden en huiskamers te verbeteren? Zo ja, welke
planten zijn hiervoor dan het best geschikt? Op deze vragen
wil het project 'Green Air' een antwoord bieden.
Prof. Van Labeke: "In het algemeen is er al een toenemende
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tot de reductie van welke polluenten en hoe effectief deze
reductie ook daadwerkelijk is. Er is nog onvoldoende gekend
welke planten bijvoorbeeld het meest geschikt zijn om fijn stof
en NO2 uit de buitenlucht te zuiveren, het klimaat te bufferen
of effectief vluchtige organische verbindingen in de huiskamer
te zuiveren. Voorbeelden van deze verbindingen zijn benzeen
en formaldehyde, resp. te vinden in schoonmaakmiddelen en
oud isolatiemateriaal en beide mogelijk kankerverwekkend.
Onderzoek op breed terrein
Ook binnen de Vlaamse sierteelt ontbreekt belangrijke kennis
rond luchtzuiverende eigenschappen van planten. De operationele groep werd dan ook aangevraagd vanuit de Technopool
Sierteelt. Dit is een samenwerkingsverband tussen de
faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent, de
faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool Gent,
ILVO-Eenheid Plant en het Proefcentrum voor Sierteelt.
Daarenboven vond de Technopool het opportuun om ook een
beroep te doen op de expertise van prof. Samson van de
Universiteit Antwerpen, van het 'Airbezen' project, en de
Vlaamse Milieumaatschappij. Tot slot participeren er nog acht
andere actoren, die ofwel de brede sierteelt of het openbaar
groen vertegenwoordigen of zelf sierteler zijn.
'Green Air' startte op 1 oktober 2016 voor een periode van 2
jaar. In deze periode worden data verzameld over de extra
functies die aan planten kunnen toegeschreven worden, zoals
luchtzuiverend, therapeutisch of klimaatregelend.

s Prof. Marie Christine Van Labeke: De operationele groep zal meer
kennis verzamelen over de effecten van planten op de luchtkwaliteit en
Universiteit Antwerpen zal bijkomende expertise verlenen.

aandacht voor de rol van planten bij het terugdringen van de
luchtvervuiling buiten- en binnenshuis. Het gebruik van
sierplanten in de woonkamer en heesters of bomen in de
openbare ruimtes kan effectief bijdragen tot het zuiveren van
lucht en het reduceren van de pollutie." Toch is het volgens
prof. Van Labeke niet steeds duidelijk welke planten bijdragen
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Relevant onderzoek
De Vlaamse sierteeltsector is effectief vragende partij om
groen te produceren dat een maatschappelijke meerwaarde
kan bieden in de stedelijke omgeving maar ook in de woonkamer. "De uitkomsten moet de Vlaamse sierteler in staat
stellen zijn teelten af te stemmen op een actuele maatschappelijke behoefte", besluit prof. Van Labeke. "Vernieuwing in de
land- en tuinbouw is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke
uitdagingen. Daarenboven komen toeleveringsbedrijven van
groen voor gebouwen en groendiensten zo te weten hoe de
aanplanting van groen in de stad het meest optimaal kan
gebeuren."
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In Nederland heeft een groep van 15 potplantenbedrijven
zich verenigd rond ‘Air So Pure’ en biedt een assortiment
planten aan die goede luchtzuiverende kwaliteiten hebben.

ships' van de Europese Commissie om de interactie tussen
onderzoek en praktijk te stimuleren. Het volgt een bottom-up-benadering waarin betrokkenen zich kunnen
organiseren in een operationele groep rond een concreet
vraagstuk uit de praktijk. n

De initiatiefnemers baseren zich hierbij op NASA-onderzoek
naar de luchtzuiverende werking van planten en het
onderzoek van professor B.C. Wolverton (Wolverton Environmental Services). Ook baseert men zich op het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) dat onderzoek doet naar
de luchtzuiverende werking van planten en het ‘Sick
Building syndroom’.
Volgens rapporten zouden de volgende planten het meest
luchtzuiverend voor binnenshuis zijn:
Nephrolepis - potchrysant - potgermini – palm (Areca) –
Dracaena (Marginata en Bicolor) – Ficus - Hedera Spathiphyllum - Raphis en Schefflera

VORMING - CURSUSSEN
STARTERSCURSUS IN LAND- EN
TUINBOUW
De starterscursus is een basisopleiding
voor iedereen die een land- of tuinbouwbedrijf wil overnemen of opstarten.
Ook kunnen actieve land- of tuinbouwers hun kennis opfrissen en praktijkervaring opdoen. Deze cursus is de
sleutel tot het behalen van het installatieattest in de land- en tuinbouw en
geeft je toegang tot VLIF-steun.
De starterscursus bestaat uit 4 onderdelen:
• algemene starterscursus
(type A - 100 uur) - 120 euro
• sectorspecifieke cursus
(type B - 60 uur) - 80 euro
• stage (20 dagen) - gratis, inclusief
begeleiding
• installatieproef
Alle cursussen zijn in dag- of avondformule!
Het installatieattest
Het installatieattest is het sluitstuk van
de starterscursus land- en tuinbouw.
Met dit attest kun je een beroep doen op
tussenkomst van het Vlaams
Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).
Diegenen die al over een diploma van
minstens niveau hoger secundair
land- of tuinbouwonderwijs beschikken,
komen ook in aanmerking voor deze
steunmaatregel. De vereisten voor het
verkrijgen van het installatieattest zijn
verschillend afhankelijk van de genoten
opleiding.
Groene Kring organiseert de starterscursus in samenwerking met het NCBL.

Voor praktische en organisatorische
vragen kan je steeds terecht bij het
NCBL
Tel: 016 28 61 10 - ncbl@boerenbond.be.

HOE DIEN IK EEN AANVRAAG IN VOOR
HET VLIF?
Hebt u plannen om nu of in de volgende
call een investeringsdossier in te dienen
bij het VLIF? Om u zo goed mogelijk te
ondersteunen organiseert Boerenbond
Oost-Vlaanderen een praktische sessie
over het nieuwe VLIF.
De VLIF adviseur van KBC Land- en
Tuinbouwkantoor Oost-Vlaanderen,
Christian Boterdaele, gaat in op de
volgende aandachtspunten:
• Wie komt in aanmerking voor investeringssteun en wat zijn de voorwaarden?
• Hoe moet je de aanvraag indienen?
• Welke investeringen komen in
aanmerking?
Stap per stap wordt uitgelegd hoe je de
aanvraag doet via het E-loket. Daarnaast wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn voor herkansing van het
dossier.
Woensdag 23 november 2016 van
20.00 u tot 23.00 u in het Boerenbondkantoor, Denen 157, 9080 Lochristi
Inschrijven
Leden: 5,00 euro
Niet-leden: 98,00 euro

Inschrijven is verplicht bij Ann De
Schampheleire op 09 243 88 20 of via
ann.de.schampheleire@boerenbond.be
ten laatste één week van tevoren.
Gelieve bij je inschrijving de juiste
cursuscode, je naam en telefoonnummer te vermelden. Je inschrijving is pas
definitief na overschrijving van het
inschrijvingsgeld op rekening van
Provinciaal Bestuur Oost-Vlaanderen
BE98 7360 0257 3493 – KREDBEBB
WORKSHOP ‘KWEEK JE EIGEN
WITLOOF’
Binnen het project van de erfgoedcel
rond het tuinbouwverleden in Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke,
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem
organiseert Erfgoedcel Viersprong een
aantal workshops op hedendaagse
tuinbouwbedrijven. Elke vorming wordt
voorafgegaan door een kort bezoek aan
het bedrijf.
Er is een nieuwe workshop ‘Kweek zelf
je witloof’ samen met de Landelijke
Gilden. Samen met een lesgever van
TuinHier plant je tijdens de workshop
witloofwortels in een bloempot die je
zelf meeneemt. Enkele weken later
smul je van je eigen kweek.
Donderdag 1 december 2016 om 19.00 u
in de Bibliotheek Sint-Lievens-Houtem,
Fabrieksstraat 19, 9520 Sint-Lievens-Houtem. Inschrijven verplicht via
info@4sprong.be of 09 363 88 51.
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