8 manieren om je wand natuurlijk te maken met planten of mos
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Is het geen plaatje?! Zo’n weelderig natuurbeeld maakt indruk door de dynamische uitstraling en is vaak
kleurrijk door de variëteit aan plantensoorten. Er is een groeiend aantal liefhebbers van natuur in de
werk- en/of woonomgeving. Niet alleen voor de sfeer, maar ook omdat planten een positief effect
hebben op een gezondere werkomgeving. Ze leveren zuurstof, verhogen de luchtvochtigheid, breken
schadelijke stoffen af en absorberen geluid. En omdat de vierkante meter prijzen, zeker in de Randstad,
steeds duurder worden, is het verticaal toepassen van groen een slimme ruimtebesparing. Deze
aspecten zorgen ervoor dat architecten en projectinrichters een plantenwand steeds vaker opnemen in
hun interieurontwerpen. In deze blog 8 manieren om je wand te vergroenen met planten of mos.

1. Plantenwand volledig begroeid
Als je een muur volledig met planten aangekleed wilt hebben, dan zijn daar verschillende systemen
voor. Het Green Screen systeem bijvoorbeeld is modulair op te bouwen, de bakken zijn gemaakt van
100% hergebruikt kunststof en vervolgens ook weer volledig recyclebaar. De wand kan zowel
handmatig als geautomatiseerd van water worden voorzien. Voor een weelderig effect wordt een mix
aan plantensoorten gebruikt. Planten die wat verder uit de wand groeien maken het beeld speels.
Mits daar ruimte voor is natuurlijk. Voor een rustigere uitstraling worden één tot maximaal drie
plantensoorten gebruikt. Door sfeervolle LED plantenlampen te gebruiken, ben je verzekerd van
goede groeiomstandigheden en kun je de wand extra spannend maken.

2. Kader om de wand
Ga eens uit van een wand van twee en een halve meter hoog en vier
meter lang. Om ruim tien vierkante meter compleet te vergroenen,
ga je al snel richting een investering van acht duizend euro. Als je een
kader om de wand laat, of één of twee kleinere Green Screen
plantenwanden tegen de wand zou plaatsen, kun je ook een
inspirerende wand maken met een creatieve groene uitstraling en
zijn de aanschaf- en onderhoudskosten een stuk vriendelijker.
Bijkomend voordeel is dat de kleinere Green Screen relatief
eenvoudig verplaatsbaar is, mocht de kantoorindeling veranderen.
Tot drie meter hoog is een plantenwand met de hand water te
geven. Hogere wanden van planten kunnen voorzien worden van een
geautomatiseerd watergeefsysteem.
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3. Losse wandmodules
Een plantenwand bestaat meestal uit een modulair op te
bouwen systeem. Hij wordt opgebouwd uit een reeks van
plantenbakken die kunnen variëren in afmeting. De
plantenbakken kunnen ook enkel toegepast worden en
hebben dan de naam Wall Planter. De bak kan opgemaakt
worden met een mix aan planten soorten of met een
solitaire beplanting. Door meerdere bakken in een lijn, of
juist verspringend op te hangen, kun je eindeloos variëren
om tot een fascinerend beeld te komen.
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4. Een gordijn van planten

Door de hierboven genoemde Wall Planter wat hoger op te hangen en op te planten met een sterke
hangplant, zoals de Scindapsus, kun je een ‘levend gordijn’ laten ontstaan. Dit kan als wand- of
balustradedecoratie gebruikt worden, maar ook als een natuurlijke afscheiding tussen twee ruimten.
5. Plantenbak tegen de muur
Wil je een design uitstraling? Er zijn veel verschillende vormen
plantenbakken die tegen een wand gehangen kunnen worden en een
strakke vormgeving hebben. Voor de kantoorinrichting is het belangrijk
dat er bij het ontwerp van de plantenbak rekening is gehouden met
een maandelijkse watergift, zodat deze plantenbak ook mee kan in het
reguliere onderhoudsprogramma. Het voordeel van groen tegen de
wand installeren, is dat het geen vloeroppervlakte kost, dus ook voor
een kleinere ruimte zijn er zo mogelijkheden tot vergroening.

6. Moswand

Als je een natuurlijke wand wilt creëren, maar er verder zo min
mogelijk onderhoudskosten aan hebben, dan biedt mos heel veel
mogelijkheden. Door de wand volledig in het mos te zetten, dit kan
met een combinatie van plat-, bol- of rendiermos kun je, net als met
planten, veel sfeer creëren. Het mos is geïmpregneerd. Het leeft niet
meer, dus het behoeft geen water. Het heeft echter wel een heel
natuurlijke uitstraling. Wat dit product interessant maakt is dat je het
kunt combineren met o.a. hout en/of kunstplanten. Daarnaast heeft
het een geluid reducerende werking.

7. Mos wandpaneel

Ook voor mos geldt: je hoeft niet de hele wand ermee aan te kleden. Je kunt met mos ook losse
elementen maken die je als een schilderij aan de muur bevestigd. Door te werken met verschillende
soorten en kleuren mos, maar ook met hout en steen, kun je geheel naar eigen smaak maatwerk
laten maken. Denk hierbij ook aan het werken met logo’s, letters, figuren en verlichting. Heel strak of
juist lekker vrij: iedere omgeving een eigen ontwerp!

8. Kunstplantenwand
Echte planten hebben licht, kunst- of
daglicht, en een minimale
omgevingstemperatuur nodig. Als dit
niet beschikbaar is, kijk dan ook eens
naar de mogelijkheden met
kunstplanten. Een plantenwand,
gemaakt van een goede kwaliteit
kunstplanten, kan een levensecht
beeld geven. De planten hebben
geen water en voeding nodig, dus
zijn zeer vriendelijk in het
onderhoud. Het maken van
combinaties van echte en
kunstplanten biedt ook interessante
mogelijkheden.
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