
Inrichten 
met planten

Groen licht voor groen in huis

Tip 1: 
planten zorgen voor
gezonder wonen

Tip 2: 
hangend, grote bladeren of
 excentriek? Alledrie!

Of het nu hartje winter is of een regenachtige herfstdag, met 
veel groen in huis is het in jouw interieur altijd lente! 

Hoe je dit voor elkaar krijgt, lees je hier.

Niet alleen qua soort plant kun je alle kanten op, maar ook 
bij de selectie van de bloempotten en plantenbakken mag 
je je creativiteit de vrije loop laten gaan. Wat dacht je bi-
jvoorbeeld van een klimplant die met behulp van een per-

gola of rek tot aan het plafond komt? 

Een mooie groene kamer creëer je bijvoorbeeld met een 
plantentrap, een bloemenhocker of met verschillende 

kleine bijzettafeltjes. Kies nog voor bloempotten in jouw 
stijl en je groene oase is klaar!

Veel groen in huis verbetert 
de luchtkwaliteit aanzienlijk: 
meer dan 90% van het water 
dat je jouw planten geeft wordt 
weer door ze uitgestoten en zorgt 
zo voor een goede luchtvochtigheid.
Bovendien zorgen planten voor een Bovendien zorgen planten voor een 
kalmerende, maar ook levendige sfeer. 
Samengevat: planten zijn een must-have 
voor gezond en gezellig wonen!

Geen plant is gelijk: er is verbazingwekkend veel variatie in 
vorm, formaat en groentint. Wij raden aan te spelen met veel 
verschillende soorten planten. Ook leuk: met een hele grote 
plant kun je je kamer visueel in tweeën verdelen. 
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Tip 3: 
planten als designelement

Laat je inspireren!
Met de volgende foto’s krijg je nóg meer groene inspiratie

Mocht je gebruik maken van onze foto’s, vermeld dan alsje-
blieft home24 als bron. We stellen het bovendien op prijs 

een exemplaar van het artikel te ontvangen.

Het PR-team van home24
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