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Inleiding 

 

Huverba Boomkwekerijen biedt een breed sortiment laanbomen en sierheesters. 

Huverba merkt dat haar klanten bomen en ander groen steeds vaker ook willen 

inzetten voor het zuiveren van lucht, vooral voor het wegvangen van fijnstof (PM10). 

Het is bekend dat de ene soort beter in staat is om fijnstof weg te vangen dan de 

andere. Graag wil Huverba daarom voor de belangrijkste boomkwekerijgewassen een 

indicatie van de capaciteit hiervoor. Deze informatie kan dan gebruikt worden als 

onderdeel van een nog te ontwikkelen “duurzaamheidlabel” van de geproduceerde 

boomkwekerijproducten.  

 

Huverba heeft daarom aan PPO gevraagd om:  

1. De belangrijkste kenmerken die de wegvangcapaciteit van planten bepalen op 

een rij te zetten.  

2. Een (relatieve) inschatting te maken van de wegvangcapaciteit van de 

belangrijkste soorten in het sortiment.  

Hiertoe heeft PPO van Huverba een lijst met de belangrijkste laanboom- en 

heestersoorten  gekregen. Aan de hand van bestaande wetenschappelijke kennis is 

door PPO per soort aangegeven wat de relatieve effectiviteit is voor het wegvangen 

van fijnstof. Omdat in de wetenschappelijke literatuur concrete gegevens per soort 

grotendeels ontbreken, is daarbij de invangcapaciteit van de belangrijkste bomen en 

struiken voorspeld op basis van blad- en takstructuren. 
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1  Groen en fijnstof (PM10) 

1.1 Wat is fijnstof? 

 

Fijnstof is een verzamelnaam voor uiteenlopende deeltjes die door de lucht zweven. 

Het wordt vaak aangeduid als PM10. PM staat voor de particulate matter, de Engelse 

benaming voor fijnstof. Het getal 10 staat voor 10 micron. Fijnstof of PM10 bestaat uit 

deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer (een duizendste millimeter). Fijnstof 

bestaat uit: 

 Primaire deeltjes (primair fijnstof): ontstaan door wrijving, bijvoorbeeld het malen 

van stoffen in de industrie (bijvoorbeeld mengvoerder- of chemiebedrijven) of 

door de wind (die deeltjes langs gebouwen of rotsen schuurt) en bij de 

verbranding van fossiele brandstoffen als steenkolen, aardolie en aardgas 

(bijvoorbeeld vliegas en dieselroet).  

 Secundair fijnstof: ontstaat als moleculen van verzurende stoffen als stikstofoxiden 

(NOx), zwaveldioxide (SO2) en ammoniak (NH3) zich verbinden tot zouten. Deze 

kunnen zich ook aan primaire deeltjes hechten.  

Ongeveer de helft van het fijnstof in Nederland is van natuurlijke oorsprong. Het gaat 

daarbij om bijvoorbeeld zeezout en bodemstof. De andere helft is afkomstig van 

menselijke activiteiten. Het bestaat onder andere uit roet-, nitraat- en sulfaatdeeltjes. 

Binnen fijnstof of PM10 worden de extra fijne deeltjes aangeduid met PM2,5. Deze 

deeltjes zijn kleiner dan 2,5 micrometer. De ultrafijne deeltjes (vooral roetdeeltjes) 

worden aangeduid met PM0,1. 

Niet alle fijnstof is even schadelijk. Vooral het fijnstof als gevolg van industrie en 

verkeer is schadelijk voor de gezondheid. Hoe hoger de concentratie, hoe ernstiger 

de schade aan de gezondheid. Door fijnstof in te ademen kan de longfunctie 

verminderen en ontstaan meer (of verergeren) luchtwegklachten. Fijnstof kan zelfs 

leiden tot voortijdige sterfte. Bij ongeveer 1700 sterfgevallen per jaar speelt het 

inademen van fijnstof een rol. De extra- en ultrafijne deeltjes zijn daarbij het meest 

schadelijk (Bron: http://www.vrom.nl). 

 

 

http://www.vrom.nl/
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Afbeelding 1:  Weergave van een menselijk haar, zandkorrel en fijnstof (PM10) (Bron: 

www.mfe.govt.nz) 

 

1.2 Hoe wordt fijnstof weggevangen? 

Onderzoek naar de filterende werking van planten voor luchtverontreinigende stoffen 

heeft vooral in het laatste decennium plaatsgevonden. In diverse wetenschappelijk 

onderzoeken is aangetoond dat planten stof en fijnstof (PM10) kunnen wegvangen. 

Wegvangen van fijnstof door de vegetatie vindt op twee manieren plaats: door 

afvang en door depositie. Bij afvang wordt fijnstof door de wind de groenstructuur 

ingeblazen en uit de lucht gefilterd doordat het direct in contact komt met de 

vegetatie. Bij depositie slaat fijnstof onder invloed van de zwaartekracht neer op de 

vegetatie.
 
Fijnstof hecht zich beter aan een oppervlak dat plakkerig, ruw en harig is, 

zeker als het vochtig is. Daarnaast zorgt de elektrostatische lading die vegetatie kan 

hebben voor een groter invangvermogen. De houtige delen van bomen en struiken 

dragen ook bij aan het wegvangen, maar veel minder dan het blad, dat natuurlijk een 

veel groter oppervlak beslaat. 

Een deel van het afgevangen stof blijft vastzitten. Een ander deel komt weer los van 

het blad door relatief sterke wind of spoelt met regenwater van het blad af. Eenmaal 

op de grond kan het fijn stof met het water weggespoeld worden in het riool of zich 

hechten aan de bodem waar het voor langere tijd wordt opgeslagen. Sommige 

verbindingen die aan de stofdeeltjes vastzitten, kunnen in de bodem onschadelijk 

worden gemaakt. Opname van fijnstof door het blad via de huidmondjes speelt 

nauwelijks een rol omdat de meeste fijnstofdeeltjes daarvoor veel te grote 
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afmetingen hebben. Alleen gasvormige stoffen en soms de hele fijne deeltjes kunnen 

de huidmondjes passeren. 

 

  
 

Afbeelding 2:  Fijnstof op het blad van Wilde wingerd in juni (links) en in oktober (rechts); 

(Bron: Thönnessen, 2005)   

1.3 Wegvangcapaciteit van bomen en struiken 

Het is aangetoond dat bomen het meest effectief zijn wat betreft het wegvangen van 

luchtverontreinigende stoffen zoals fijnstof, gevolgd door heesters en 

(semi)natuurlijke vegetaties. Een bos vangt gemiddeld zo’n tien keer zoveel fijnstof 

weg als lage vegetatie in het open veld. Uiteraard is dit afhankelijk van de boomsoort 

en de opbouw van de beplantingen. Het grotere effect van bomen is goed 

verklaarbaar, immers een boom heeft veel meer volume en bladoppervlak (en 

daarmee filterend vermogen) dan een lage vegetatie. 

De kennis over de concrete wegvangcapaciteit voor fijnstof van specifieke 

plantensoorten en de cijfers over het exacte effect daarvan op de concentraties in de 

lucht zijn echter nog zeer beperkt. Wat betreft de capaciteit van specifieke soorten 

geldt in grote lijnen dat naaldbomen vanwege de fijne naaldstructuur en vanwege het 

grote oppervlak meer fijnstof wegvangen dan loofbomen. Dit wordt nog versterkt 

doordat de meeste naaldbomen het hele jaar groen zijn en daarmee ook in de winter 

effectief zijn (Becket et all, 2000). Van de loofbomen kunnen soorten met kleine, ruwe, 

harige bladeren het meeste fijnstof wegvangen.  

Voor wat betreft de maximale hoeveelheid fijnstof die door een plant kan worden 

weggevangen zijn in de literatuur slechts enkele inschattingen beschikbaar; hierin zit 

echter een aanzienlijke variatie. Een volwassen boom zou onder optimale 

omstandigheden maximaal 1.5 kg fijnstof per jaar weg kunnen vangen. De meeste 
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schattingen voor praktijksituaties komen echter tot veel lagere hoeveelheden in de 

grootte van circa 100-500 gram per jaar afhankelijk van de soort en de afmetingen. 

Daarbij spelen ook de concentratie van fijnstof in de lucht, klimaatsomstandigheden 

(bv. neerslaghoeveelheid) en lengte van het groeiseizoen een grote rol. 

 

 

 

 

Afbeelding 3:  Pinus sylvestris (Grove den) is één van de meest effectieve soorten om fijnstof 

weg te vangen (Foto PPO) 
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2 Effectiviteit per soort 

2.1 Inschatting van de effectiviteit 

Vanwege de zeer beperkte hoeveelheid beschikbare gegevens m.b.t. specifieke 

soorten is voor de soorten op de door Huverba aangeleverde lijst per soort een 

schatting gemaakt van de effectiviteit van de capaciteit voor het wegvangen van 

fijnstof. Daarbij zijn de volgende criteria in de beoordeling betrokken:  

 Naaldbomen zijn vanwege de naaldstructuur effectiever in het verwijderen van 

fijnstof dan loofbomen. 

 Binnen de categorie van loofbomen zijn bomen met ruwe, kleverige en behaarde 

bladeren effectiever dan die met gladde en platte bladeren. 

 Soorten die groenblijvend zijn verwijderen meer fijnstof dan niet groenblijvende 

soorten. 

 Soorten met een groot volume en daarmee een groot bladoppervlak vangen 

meer fijnstof af dan soorten met een klein volume en klein bladoppervlak. In deze 

zin zijn bomen dus effectiever dan struiken. 

 Planten met kleine bladeren hebben een groter bladoppervlak en zijn daardoor  

effectiever dan planten met groot blad.   

Voor zover bekend is fijnstof niet schadelijk voor planten. Bij de keuze van soorten 

hoeft dus geen rekening te worden gehouden met aspecten van gevoeligheid voor 

fijnstof. De waardering van de effectiviteit is in de tabel weergegeven op een schaal 

van 1 (minst effectief) tot 5 (meest effectief). Hierbij wordt uitgegaan van de 

volwassen plant. Het spreekt voor zich dat een jonge heester of boom met minder 

volume ook minder fijnstof zal wegvangen.  

2.2 Sortimentskeuze 

In Nederland is een zeer groot sortiment verkrijgbaar voor het inrichten van de 

groene ruimte. In de tabel van H. 2 wordt een standaardsortiment vermeld van 

heesters, klimplanten, naald- en loofbomen. In totaal bestaat het in de boomkwekerij 

beschikbare sortiment echter uit zeker 20.000 soorten en cultivars. Uiteraard zijn er 

grote verschillen in eigenschappen tussen deze planten.  Voor de aanleg van een 
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goed functionerende beplanting is de juiste sortimentskeuze daarom essentieel. 

Daarbij moet het principe “de juiste plant op de juiste plaats” centraal staan. Alleen 

planten die aangepast zijn aan de plaatselijke omstandigheden zullen aan de 

verwachtingen kunnen voldoen. Planten die op een onjuiste wijze of op een voor hun 

ongeschikte locatie worden toegepast zullen minder goed groeien en eerder ziek 

worden. Hierdoor zullen ze ook minder functioneel zijn bij het afvangen van fijnstof 

en andere schadelijke deeltjes. 

Voor het zuiveren van de lucht in het algemeen wordt aangeraden om in een 

beplanting verschillende soorten te gebruiken. Een belangrijke reden hiervoor is dat 

er qua effectiviteit grote verschillen zijn tussen soorten als het gaat om wegvangen 

van fijnstof, stikstofoxiden en ozon. Als het puur gaat om het wegvangen van fijnstof 

kunnen gericht één of enkele effectieve soorten ingezet worden.  

Voor het uiteindelijke effect is ook de structuur van de beplanting van zeer grote 

invloed. Voor een optimaal “filtereffect” moet de lucht goed door de beplanting 

kunnen stromen. Een halfopen beplanting is daarom het meest effectief (zie voor 

meer informatie: Hiemstra et al., 2008: Bomen een verademing voor de stad).     

 

2.3 Soortentabellen 

2.3.1 Bomen 

 

 

Botanische naam Hoofdgroep 

Wegvangen 

fijnstof 

Acer campestre Laanboom +++ 

Acer campestre 'Elsrijk' Laanboom +++ 

Acer plat. 'Columnare' Laanboom +++ 

Acer plat. 'Drummondii' Laanboom +++ 

Acer plat. 'Emerald Queen' Laanboom +++ 

Acer platanoides Laanboom +++ 

Aesculus hip. 'Baumannii' Laanboom +++ 

Alnus glutinosa Laanboom +++ 

Betula pendula Laanboom +++ 

Betula pubescens Laanboom ++++ 
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Botanische naam Hoofdgroep 

Wegvangen 

fijnstof 

Betula utilis 'Doorenbos' Laanboom +++ 

Carpinus betulus Laanboom +++ 

Carpinus betulus 'Fastigiata' Laanboom +++ 

Carpinus betulus 'Frans Fontaine' Laanboom +++ 

Crataegus laev. 'Paul's Scarlet' Laanboom +++ 

Crataegus lavalleei 'Carrierei' Laanboom +++ 

Crataegus persimilis 'Splendens' Laanboom +++ 

Fagus sylvatica Laanboom ++++ 

Fraxinus exc. 'Westhof's Glorie' Laanboom +++ 

Fraxinus excelsior Laanboom +++ 

Fraxinus ornus Laanboom ++ 

Ginkgo biloba 'Fastigiata' Laanboom / Conifeer +++ 

Gleditsia triac. 'Skyline' Laanboom ++++ 

Gleditsia triac. 'Sunburst' Laanboom ++++ 

Juglans regia Laanboom +++ 

Liquidambar styraciflua Laanboom ++ 

Magnolia kobus Laanboom +++ 

Malus 'Evereste' Laanboom +++ 

Malus floribunda Laanboom ++ 

Pinus nigra nigra Laanboom / Conifeer +++++ 

Pinus sylvestris Laanboom / Conifeer +++++ 

Platanus acerifolia Laanboom +++ 

Populus tremula Laanboom +++ 

Pyrus calleryana 'Chanticleer' Laanboom ++ 

Quercus cerris Laanboom +++ 

Quercus palustris Laanboom +++ 

Quercus petraea Laanboom +++ 

Quercus robur Laanboom +++ 

Quercus rubra Laanboom +++ 

Salix alba Laanboom ++++ 

Sequoiadendron giganteum Laanboom / Conifeer +++++ 

Sophora jap. 'Regent' Laanboom ++++ 

Sorbus aria 'Magnifica' Laanboom +++ 

Tilia cordata Laanboom ++++ 

Tilia cordata 'Greenspire' Laanboom ++++ 

Tilia europaea 'Pallida' Laanboom +++ 
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Botanische naam Hoofdgroep 

Wegvangen 

fijnstof 

Ulmus Laanboom +++ 

Zelkova serrata Laanboom ++ 

 

2.3.2 Heesters, klimplanten en vaste planten 

 

Heesters, klimplanten en vaste planten hebben een veel kleiner volume dan bomen. 

Daarom zal een boom altijd veel meer fijnstof wegvangen dan een kleine heester. De 

indicaties voor het wegvangen van fijnstof in de laanboomtabel en de heestertabel 

kun daarom niet op individu niveau met elkaar worden vergeleken. In de tabel zijn de 

relatieve niveaus binnen de groep (laanbomen of heesters) weergegeven.  

 

Botanische naam Hoofdgroep 

Wegvangen 

fijnstof 

Abelia grandiflora Sierheester ++ 

Agapanthus africanus Vasteplant + 

Amelanchier canadensis Sierheester +++ 

Amelanchier lamarckii Sierheester +++ 

Astilbe (A) 'Bressingham Beauty' Vasteplant + 

Astilbe (A) 'Fanal' Vasteplant + 

Aucuba japonica Sierheester + 

Berberis buxifolia 'Nana' Sierheester +++ 

Berberis darwinii Sierheester +++ 

Berberis frikartii 'Amstelveen' Sierheester +++ 

Berberis ott. 'Superba' Sierheester + 

Berberis stenophylla Sierheester +++ 

Berberis thunbergii Sierheester +++ 

Brachyglottis 'Sunshine' Sierheester ++ 

Buddleja davidii Sierheester +++ 

Buxus semp. 'Faulkner' Sierheester +++ 

Buxus sempervirens Sierheester +++ 

Carex buchananii Vasteplant + 

Carpinus betulus (als haag of 

blok) Sierheester + 

Caryopteris cland. 'Heavenly 

Blue' Sierheester + 



 

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 16 

Botanische naam Hoofdgroep 

Wegvangen 

fijnstof 

Ceanothus thyrsiflorus Sierheester +++ 

Choisya ternata Sierheester +++ 

Cistus aguilari Sierheester +++ 

Cistus corbariensis Sierheester +++ 

Convolvulus cneorum Vasteplant +++ 

Cordyline australis Succulent + 

Cornus alba Sierheester + 

Cotinus coggygria Sierheester ++ 

Cotoneaster consp. 'Decorus' Sierheester +++ 

Cotoneaster dammeri Sierheester +++ 

Cupressocyparis leylandii Conifeer +++++ 

Cytisus scoparius Sierheester + 

Elaeagnus ebbingei Sierheester ++++ 

Erica carnea 'Springwood White' Sierheester ++ 

Escallonia rubra macrantha Sierheester +++ 

Euonymus alatus Sierheester + 

Euonymus japonicus Sierheester +++ 

Fagus sylvatica (heg) Sierheester ++ 

Forsythia int. 'Spring Glory' Sierheester + 

Genista lydia Sierheester + 

Geranium 'Johnson's Blue' Vasteplant + 

Hebe albicans Sierheester + 

Hedera colchica Klimplant ++++ 

Hedera helix Klimplant ++++ 

Hedera hibernica Klimplant ++++ 

Hydrangea macrophylla Sierheester + 

Hydrangea quercifolia Sierheester + 

Hypericum 'Hidcote' Sierheester + 

Ilex aquifolium Sierheester +++ 

Juniperus comm. 'Repanda' Conifeer ++++ 

Kerria japonica Sierheester ++ 

Lavandula ang. 'Hidcote' Sierheester ++ 

Ligustrum ovalifolium Sierheester ++ 

Lonicera periclymenum Klimplant ++ 

Magnolia grandiflora 

Sierheester / 

Laanboom +++ 
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Botanische naam Hoofdgroep 

Wegvangen 

fijnstof 

Mahonia aquifolium Sierheester ++ 

Miscanthus sin. 'Silberfeder' Vasteplant ++ 

Osmanthus burkwoodii Sierheester +++ 

Pachysandra terminalis Sierheester + 

Parthenocissus quinquefolia Klimplant ++ 

Perovskia atripl. 'Blue Spire' 

Sierheester / 

Vasteplant + 

Phormium tenax Succulent + 

Photinia fraseri 'Red Robin' Sierheester +++ 

Pieris 'Forest Flame' Sierheester ++ 

Pinus mugo Conifeer ++++ 

Pittosporum tenuifolium Sierheester ++ 

Potentilla fruticosa 'Tangerine' Sierheester + 

Prunus lusitanica Sierheester +++ 

Pyracantha 'Watereri' Sierheester +++ 

Ribes sang. 'King Edward VII' Sierheester ++ 

Rosa Red Meidiland Sierheester + 

Rosmarinus officinalis Vasteplant +++ 

Rozen in soorten Sierheester + 

Rubus tricolor Sierheester +++ 

Salix purpurea 'Nana' Sierheester + 

Salix rubens Sierheester ++ 

Sambucus nigra Sierheester ++ 

Sarcococca confusa Sierheester + 

Sedum 'Herbstfreude' Vasteplant + 

Skimmia japonica Sierheester + 

Spiraea japonica 'Goldflame' Sierheester + 

Symphoricarpos chen. 'Hancock' Sierheester +++ 

Syringa meyeri 'Palibin' Sierheester + 

Taxus baccata Conifeer +++++ 

Thuja occ. 'Smaragd' Conifeer +++++ 

Ulex europaeus Sierheester + 

Viburnum davidii Sierheester +++ 

Viburnum tinus Sierheester +++ 

Vinca major 

Sierheester / 

Vasteplant ++ 
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Botanische naam Hoofdgroep 

Wegvangen 

fijnstof 

Weigela florida Sierheester + 

Yucca filamentosa Succulent / Vasteplant ++ 

 


