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VOORWOORD 

Voor u ligt het afstudeeronderzoek ’De kwaliteit van groen, een onderzoek naar het effect van groene 

gevels op kwaliteit van de binnenruimte van kantoorgebouwen’. Dit verslag is het resultaat van het 

afstudeertraject binnen het atelier Slimbouwen V van de master Building Technology aan de Technische 

Universiteit Eindhoven. Mijn interesse in groene gevels is vorig jaar januari gewekt op de gevelbeurs. Een 

aantal aanbieders van groene gevelsystemen etaleerde daar hun product. De keuze voor het afstuderen 

op groene gevels samen met mijn interesse in het binnenmilieu heeft tot het resultaat geleid wat nu voor 

u ligt. 

Graag wil ik mijn begeleiders Chris Geurts, Jos Lichtenberg, Marcel Loomans en Emile Quanjel bedanken 

voor de professionele ondersteuning tijdens dit onderzoek. De kritische houding ten opzichte van mijn 

werk heb ik als waardevol ervaren.  

In het bijzonder wil ik mijn ouders bedanken die mij tijdens mijn gehele opleidingscarrière ondersteund 

hebben. 

 

Floris van Rooijen 

Eindhoven, januari 2013  
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SAMENVATTING 

Groene gevels zijn geen nieuw concept. Deze techniek is de laatste jaren verder doorontwikkeld. Zo zijn 

er de laatste jaren veel niet-grondgebonden systemen op de markt gekomen. Ook in het onderzoek is er 

vooral aandacht voor effecten van de groene gevel op de stedelijke omgeving. Over het gebruik van 

planten om de kwaliteit van de binnenruimte te beïnvloeden wordt nauwelijks gesproken. De doelstelling 

van dit onderzoek is onderzoeken of en hoe groene gevels een positief effect kunnen hebben op de 

binnenruimte van een gebouw. Deze scriptie is een literatuur onderzoek. 

De bestaande groene gevelsystemen maken gebruik van verschillende technieken. Het is afhankelijk van 

de toepassing welke techniek het beste is. De planteigenschappen levensvorm en levensduur zijn mede 

bepalend zijn voor het systeem. Zowel in aangezicht als in het onderhoud. Om de levensprocessen van de 

plant te laten verlopen heeft deze zonlicht en voedingstoffen nodig. 

De kwaliteit van een binnenruimte is goed wanneer de gebruiker zich hier prettig voelt en deze niet 

schadelijk is voor de gezondheid. De kwaliteit van de binnenruimte is onder te verdelen in het aspect 

binnenmilieu en psyche. Het binnenmilieu bestaat uit fysische factoren, chemische factoren en 

biologische factoren. Het blijkt dat het effect van planten op de kwaliteit van het binnenmilieu beperkt is. 

Het blijkt dat groen wel een positief effect heeft op de psychische gesteldheid van personen. Zo heeft 

groen een positief effect op de stemming, het stressniveau, en aandacht en concentratie. 

Het positieve effect van groen op de psyche vertaalt zich door in een hogere arbeidsproductiviteit. Dit is 

gevonden voor werk met een creatief karakter, voor werk dat stressvol is of werk waar een korte reactie 

tijd voor gewenst is. Het effect van groen op de arbeidsproductiviteit van seriematig werk is negatief. In 

een kantooromgeving zijn de productieopbrengsten uit arbeid relatief groot in vergelijking met de 

gebouwkosten. Een investering in een groen gevelsysteem om de arbeidsproductiviteit te verhogen heeft 

maar een relatief kleine arbeidsproductiviteitsverhoging nodig om deze investering terug te verdienen.  

Een aantal voorbeelden van werk waar groene gevels een positief effect op kunnen hebben zijn gegeven. 

Voor de toepassing van groene gevelsystemen zodat deze een positief effect hebben op de psyche en de 

arbeidsproductiviteit gelden twee belangrijke voorwaarden: De planten moeten in het zonlicht staan en 

de personen in de ruimte moeten zicht hebben op de planten. Er zijn twee systemen gevonden die aan 

deze eisen voldoen. Een van deze systemen is toegepast op een kantoorgebouw waarbij de kosten van 

het systeem vergeleken zijn met de mogelijke productieopbrengsten in dat gebouw. Het berekenen van 

de extra opbrengsten uit arbeidsproductiviteit is niet mogelijk, omdat de grote van het effect van groen 

op arbeidsproductiviteit niet bekend is. 

Geconcludeerd kan worden dat groene gevelsystemen gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de 

binnenruimte te verbeteren wanneer deze systemen ingezet worden om de psychische gesteldheid van 

de personen in die ruimte te verbeteren. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een 

arbeidsproductiviteitsverhoging. Het huidige gebruik van groene gevelsystemen draagt alleen bij aan de 

belevingswaarde van het gebouw, terwijl de toepassing van groene gevelsysteem zoals dit beschreven is 

in deze scriptie ook basale waarde, gebruikswaarde en economische kan toevoegen aan een gebouw.   
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ABSTRACT 

Green façades are not a new concept. However, this technique has been developing recently. For 

example, several ground-based systems came on the marked. Currently, research is focusing on the 

effect of green façades on urban environment, however not much research on the effect of plants in the 

interior space has been done. The objective of this study is to review available literature on how green 

façades influence the interior space of a building.  

The existing green façade systems use different techniques. Which technique is optimal depends on the 

demands of that particular façade. The plant life form and lifetime also determine the system type, which 

affect both face and maintenance. Finally, for vital processes the plants needs sunlight and nutrients. 

The quality of the interior space is determined by the comfort and health effects of the user. This can be 

divided in two aspects; indoor environment and psyche. The indoor environment is determined by 

several factors including physical, chemical and biological factors. This review shows that the effect of 

plants on the quality of the indoor environment is limited. However in appears that plants have a positive 

effect on the human psyche; for example green has a positive effect on mood, lowers stress levels, and 

increases attention and concentration.  

The positive effect of plants on the psyche manifests itself in a higher labor productivity. This has been 

found in creative work, stressful work and work requiring a short response time. The effect of green on 

the labor productivity of repetitive work is negative. In an office environment the labor production 

revenue is relatively large compared to the annual building costs. An investment in a green façade system 

to increase labor productivity requires only a relatively small increase labor productivity needed to earn 

back this investment. 

Some examples of work where green façades have a positive effect are given. Green façade system which 

have a positive effect on psyche and labour productivity two conditions have to be met. Firstly, the plants 

need sunlight and secondly the workers in the interior space have to have a significant view on the 

plants. There are two systems that could match these requirements. One of these systems has been 

applied to an office building where the cost of the system are compared with the potential production 

yields. However, unfortunately, the calculation of the additional revenue of labor productivity increase is 

not possible, because the size of the effect of green on labor productivity is not known. 

In conclusion, green façade systems can be used to improve the quality in the interior space by improving 

to the psychological condition of the people in that room. This may in some cases lead to an increase in 

labor productivity. The current use of green façade systems only contribute to the aesthetics of the 

building, while the application of green façade system as described in this thesis also add basal value, 

utility value and economic value to a building. 
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1 INLEIDING 

In dit inleidende hoofdstuk wordt uiteen gezet wat de aanleiding is voor dit onderzoek. In de state of the 

art wordt eerst de geschiedenis besproken en daarna het onderzoek. Vervolgens wordt er een probleem 

gesteld wat leidt tot doelstelling voor dit onderzoek. Hieruit volgende de onderzoeksvragen en 

hypotheses. Dit wordt gevolgd door de afbakening. 

 Aanleiding  1.1

De gevel is een deel van een gebouw en is zichtbaar van buiten. Normaal is een gevel gemaakt van steen, 

beton, glas, metaal of hout (Ottelé, 2011). Wanneer het geveloppervlak deels of in zijn geheel bedekt 

wordt met planten spreekt men over een groene gevel. Groene gevels, zijn geen nieuw concept. Deze 

techniek is de laatste jaren verder doorontwikkeld. Zo zijn er de laatste jaren veel niet-grondgebonden 

systemen op de markt gekomen. Veel van de aanbieders van deze systemen hebben een achtergrond in 

bijvoorbeeld de groenvoorziening, groeiculturen voor de tuinbouw, beplanting en een enkele heeft een 

achtergrond in de bouw. Doorgaans profileren deze bedrijven zich met hun ‘groene’ oftewel 

milieuvriendelijke product. Ook in het onderzoek is er vooral aandacht voor effecten van de groene gevel 

op de stedelijke omgeving. Over het gebruik van planten om de binnenruimte te beïnvloeden wordt 

nauwelijks gesproken. Dit staat aan de basis van deze masterscriptie. Planten zijn een regelend 

organisme en zijn in staat om zich aan de seizoenen aan te passen. Dit kan vele voordelen hebben voor 

de vaak statische gebouwschil.  

De keuze voor dit onderwerp komt voort uit de interesse voor geveltechniek. De gevel is een interessant 

gebouwdeel dat meerdere functies vervult. Zo beschermt het de gebruikers tegen de invloeden van 

buiten, geeft het contact met buiten en is het aangezicht van het gebouw. Een groene gevel doet nog 

meer; in de gevel wordt een habitat voor de planten gecreëerd, wat leidt tot een bijzonder stukje natuur 

op de gevel. Het geeft het gebouw een bijzonder aangezicht en daarnaast wordt de natuur en de 

gebouwde omgeving met elkaar verweven.  

 State of the art  1.2

1.2.1 Praktische toepassing 

Het combineren van groen en gebouwen is niet nieuw, het 

wordt al honderden jaren toegepast. Dit werd voornamelijk 

gedaan vanwege de goede isolerende eigenschappen van de 

plant in combinatie met de grond. De zode en de plant houden 

in warme klimaten de warmte buiten en in koude klimaten de 

warmte binnen (Peck, 1999). 

Het gebruik van groen in de bebouwde omgeving gaat terug tot 

de zesde eeuw voor Christus. De Babylonische koning 

Nebuchadnezzar zou heuvels en waterpartijen hebben laten 

aanleggen welke beplant waren met exotische bomen, struiken 

en klimplanten. Dit alles om de heimwee van zijn vrouw 

koningin Amyitis te verminderen, zij kwam uit het groene Perzië. De hangende tuinen van Babylon 

worden beschouwd als een van de zeven wereld wonderen (Polinger, 1998) (fig. 1.1 ).  

 

Figuur 1.1 De hangende tuinen van Babylon 

(Heemskerk, 16
de

 eeuw) 
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Rond het jaar nul liet men in het Middellandse Zeegebied in kleine achtertuinen en binnenplaatsen 

klimplanten tegen muren groeien. Dit is een van de vroegste vormen van gevelgroen. De klimplant 

voorzag de gevel van schaduw, koelde de omgeving en produceerde vruchten (Kohler, 2008). In de 

Renaissance (14de tot 16de eeuw) waren fruitmuren in de mode, welke een habitat vormde voor 

verschillende fruitbomen. (Robles, 2004). In de 17de en de 18de eeuw werden Noord-Amerikaanse planten 

als de vijfbladige wingerd, trompet klimmer en de clematis naar Europa gebracht. Door de eeuwen heen 

werden er verschillende technieken gebruikt om planten langs de gevel te laten groeien. In de 19de eeuw 

werd men er van bewust dat groen in de stedelijke omgeving onmisbaar was. Zo werd er in Europese 

steden gebruik gemaakt van klimplanten om gevels van simpele huurwoningen te bedekken. Dit werd 

ook deels gedaan vanuit kosten overweging, omdat een gestucte ornamentale gevel kostbaar was. 

(Kohler, 2008).  

Een van de eerste niet grond gebonden groene gevel systemen is 

gebouwd in de jaren 30 van de vorige eeuw, voor de hangende 

tuin van het ministerie van gezondheid en onderwijs in Rio de 

Janeiro stonden de planten niet in de volle grond. Deze 

ontwikkeling van niet grondgebonden systemen vergrootte de 

mogelijkheden voor gevelgroen. Vanaf de jaren 70 ontstond de 

stroming van de groene architectuur. Het idee om groen in te 

zetten voor duurzame oplossingen in architectuur wordt 

opgepakt door kunstenaars en architecten. Deze stroming was 

gebaseerd op de ideeën van Frank Loyd Wright uit het begin van 

de 20ste eeuw. In 1986 ontwierp Hundertwasser een uniek 

appartementencomplex. Op het Hundertwasser huis in Wenen 

groeien meer dan 200 bomen en struiken op het dak, van de balkons en in plantenbakken op de gevel 

(fig. 1.2). De vraag naar groen in dichtbebouwde steden neemt momenteel toe door luchtvervuiling. Het 

blijft echter moeilijk om groen in de stad te brengen (Lambertini, 2007).  

1.2.2 Wetenschappelijk onderzoek 

Köhler (2008) heeft in zijn publicatie “Green façades – a view back and some visions” een duidelijk 

overzicht gegeven van de huidige stand van zaken op het gebied van groene gevels. In de 

wetenschappelijke literatuur wordt er al lang over groene gevels gesproken. Zo beschrijft Köhler dat de 

eerste wetenschappelijke papers dateren van voor 1855. Echter, het merendeel van de gepubliceerde 

papers zijn geschreven na 1970. Voor 1970 werd er nauwelijks over de ecologische aspecten gesproken, 

daarna maakten de ecologische aspecten van de groene gevel deel uit van het wetenschappelijk 

onderzoek. De aandacht voor de ecologie van de groene gevel in de wetenschap ontstaat dan ook tegelijk 

met stroming van de ‘Groene architectuur’. Daarvoor werd er vooral onderzoek gedaan naar de 

plantkundige en de technische aspecten, hiervoor blijft ook na 1970 aandacht in het onderzoek. Het is 

opmerkelijk dat 90% van de ruim 700 papers die over groene gevels zijn geschreven afkomstig is uit 

Duitsland. 

Vaak wordt er gesproken over de potentie van groene gevels. Zo brengt de groene gevel tal van positieve 

effecten met zich mee, deze zijn vaak gelijk aan die van groendaken. Vanaf de jaren ’80 is er onderzoek 

gedaan naar voordelen van gevelgroen (Köhler, 2008). Enkele voorbeelden van deze positieve effecten 

zullen hier genoemd worden: Gevelgroen kan een grote bijdrage leveren aan het visuele stedelijk groen. 

Gevelgroen kan bijdragen aan de biomassa productie en daarmee aan de CO2 reductie. Gevelgroen vangt 

fijnstof af. Gevelgroen kan een positief effect hebben op de binnentemperatuur. Zo voorziet het groen de 

Figuur 1.2 Het Hundertwasser huis (Leitner, 

2008) 
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gevel in de zomer van schaduw, waardoor het binnen minder warm wordt. De isolerende werking van het 

gevelgroen zorgt er in de winter voor dat het minder koud is of dat er minder warmte verlies optreed. 

(Köhler et al, 1993). Gevelgroen absorbeert geluid (Bastian en Schreiber, 1999) en (Buchta, 1984). 

Gevelgroen vangt regenwater op en verkleint daarmee de piekbelasting op het riool (Ottelé, 2011). Dit 

regenwater zal de plant uiteindelijk weer verdampen en zal daardoor warmte onttrekken aan zijn 

omgeving door evaporatieve koeling (Reichmann, 2006). Harde data die onderbouwen hoe groot deze 

effecten zijn ontbreken vaak (Ottelé, 2011). Om deze reden worden de potenties van een groene gevel 

vaak niet benut. Het wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op de potenties van gevelgroen op de 

buitenomgeving. Weinig onderzoek is er verricht naar de potenties van gevelgroen op de 

binnenomgeving. 

 Probleemstelling 1.3

In de state of the art is omschreven dat gevelgroen tal van positieven effecten heeft. Het merendeel van 

deze effecten heeft zijn uitwerking op de buitenomgeving. Het conditioneren van de binnenruimte was 

vroeger juist de reden om groen toe te passen. Van de systemen die nu op de markt zijn, heeft geen van 

die systemen deze functie; ze worden daar althans niet voor toegepast. Uit vooronderzoek is gebleken 

dat gevelgroen tal van effecten heeft die bij kunnen dragen aan een goede leefomgeving in een gebouw. 

Hier ligt een potentie voor de verdere ontwikkeling van deze systemen.  

 Doelstelling 1.4

Aangezien de huidige systemen weinig positieve effecten hebben op de binnenruimte van een gebouw, is 

het doel te onderzoeken hoe groene gevels een positief effect kunnen hebben op de binnenruimte. 

Hiervoor is het nodig om inzicht te krijgen welke positieve effecten en de potenties een groene gevel 

heeft op de binnenruimte en wanneer deze effecten zich voordoen.  

Het doel van dit onderzoek kan als volgt geformuleerd worden: 

Onderzoeken of en hoe groene gevels een positief effect kunnen hebben op de 

binnenruimte van een gebouw. 

 Onderzoeksvragen 1.5

Aan de hand van de beschreven doelstelling kan de volgende hoofdvraag omschreven worden: 

Wat zijn de positieve effecten die een groen gevelsysteem kan hebben op de kwaliteit 

van de binnenruimte? 

Uit de doelstelling en de hoofdvraag volgen de volgende deelvragen: 

 Wat zijn de positieve effecten van planten op de kwaliteit binnenruimte? 

 Welke eisen stelt een plant aan zijn omgeving om goed te kunnen functioneren? 

 Welke bouwtechnische aspecten zijn relevant voor een groen gevelsysteem dat een 

positief effect heeft op de kwaliteit van de binnenruimte? 

 Relevantie 1.6

Het toepassen van gevelgroen met een positief effect op de binnenruimte is nog niet gedaan. Door te 

onderzoeken hoe een groen gevelsysteem dit kan doen, krijgt dit onderzoek maatschappelijke relevantie. 

Het onderzoeken van het effect van groen op de binnenruimte en dit vertalen naar het effect dat 
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gevelgroen heeft op de binnenruimte maakt dit onderzoek wetenschappelijke relevant. Dit is een 

toevoeging op de bestaande kennis.  

 Afbakening 1.7

Om dit onderzoek beheersbaar te houden moet het afgebakend worden. Het 

bouwkundig niveau waarop dit onderzoek gedaan wordt, is op ruimte niveau. 

Dit is het niveau waar verwacht wordt dat een groen gevelsysteem effect zal 

hebben. In dit onderzoek wordt de nadruk vooral gelegd worden op de 

volgende aspecten: binnenruimte, groen en bouwtechniek (fig. 1.3). 

  

Groen

Bouw-
techniek

Binnen-
omgeving  

Figuur 1.3 Afbakening 
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2 METHODE 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven worden van de methodologische opzet van dit 

onderzoek. In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat er nog weinig bekend is over het gebruik van 

gevelgroen voor de binnenruimte, terwijl deze informatie van belang is voor dit onderzoek. 

 Onderzoekmodel 2.1

Dit onderzoek heeft het doel te onderzoeken of en hoe 

groene gevels een positief effect kunnen hebben op de 

binnenruimte van een gebouw. Er wordt een 

literatuuronderzoek uitgevoerd waarin de relevante 

aspecten onderzocht worden die beschreven zijn in de 

afbakening van het vorige hoofdstuk. Aan de hand van 

dit onderzoek kan geconcludeerd worden of en wat 

dat positieve effect van groene gevels op de 

binnenruimte is. Figuur 2.1 geeft schematisch weer 

hoe dit onderzoek in elkaar zit. 

 Dataverzamelingsmethode en data-2.2

analysemethode  

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de 

dataverzamelingsmethode en de data-analyse-

methode.  

In het literatuuronderzoek wordt er op een aantal 

manieren data verzameld. Voor deze literatuurstudie 

wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke papers, 

afstudeerverslagen, onderzoeksrapporten, product-

bladen, boeken en informatie die via het internet 

beschikbaar is. Voor elk deelonderzoek wordt alle informatie per onderwerp gecategoriseerd. Vervolgens 

kunnen de verschillende data met elkaar in verband gebracht worden om zo conclusies te trekken. 

 

  

Probleemstelling

Orientatie

Conclusie

Literatuuronderzoek

Doelstelling

Groen

Bouw-
techniek

Binnen-
omgeving

 

Figuur 2.1 Onderzoekmodel 
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ANALYSE  
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3 OVERZICHT BESTAANDE TECHNIEKEN 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de bestaande technieken welke gebruikt worden in de 

huidige groene gevel systemen. Dit geeft een bouwtechnische basis in dit onderzoek. Dit hoofdstuk is een 

literatuuronderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van boeken, productbladen, afstudeerverslagen en 

tijdschriften. Deze informatie wordt geordend, waarna deze informatie gebruikt wordt voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

 Typologieën overzicht 3.1

Groene gevelsystemen kunnen onderscheiden worden in twee typen, namelijk grondgebonden systemen 

en niet grondgebonden systemen (Hendriks 2005). Bij een grondgebonden systeem wortelt de beplanting 

in de volle grond langs de gevel. In het geval dat de plant zelf niet aan de gevel kan hechten is er een 

klimhulp nodig. Een niet grondgebondensysteem wortelt de plant in een groeimedium boven de grond. 

Een dergelijk groeimedium kan een substraat of potgrond zijn. Een niet grondgebonden systeem wordt 

altijd toegepast in combinatie met een bewateringssysteem. Bij het gebruik van een substraat moet er 

vaak voeding bij de plant gebracht worden. In de systemen kan onderscheid gemaakt worden in directe 

en indirecte systemen. Wanneer de planten direct op de gevel groeien wordt er gesproken over een 

direct systeem. Is het systeem met een luchtspouw gescheiden van de achter constructie dan is dat een 

indirect systeem.  

 

Niet grondgebonden systemen kunnen op twee manieren onderverdeeld worden. Namelijk op basis van 

de draagtechniek en op basis van het groeimedium (Clark en Vonk, 2012). In de praktijk is deze scheiding 

niet strikt. Zo is het “Green Wave System” (Jacobs, 2011) een plantenbakkensysteem met een 

doorlopende groeikern. Het Optigroen Systeem (Optigroen, 2012) heeft als basis een granulaat maar 

rond de wortels van de plant grond als groeimedium. In de literatuur zijn verschillende onderverdelingen 

en benamingen te vinden voor zowel de onderverdeling in draagsysteem als in groeimedium. Hieronder 

staan de verschillende draagtechnieken gecategoriseerd.  

Plantenbakken 

In de plantenbakken die bevestigd zijn op de gevel, worden de planten in de bakken geplaatst. Iedere bak 

moet zijn eigen watertoevoer hebben. Plantenbakken hoeven niet over de gehele gevel toegepast te 

worden. Ze kunnen met onderlinge afstand op de gevel bevestigd worden. Door gebruik te maken van 

klimplanten en een eventuele klimhulp of door planten naar beneden te laten groeien kan toch een 

geheel begroeide gevel ontstaan.  

Type 

• Grondgebonden 

• Met bewatering 

• Zonder bewatering 

• Niet grondgebonden 

• Met bewatering 

Klimhulp 

• Met klimhulp 

• Zonder klimhulp 

Voeding 

• Met automatische 
bemesting. 

• Zonder automatische 
bemesting 

Systeem 

• Direct 
• Indirect 
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Figuur 3.1a Plantenbakken, ZND-

Nedicom 

 

Figuur 3.1b Plantenbakken, Green 

Wave Systems (Jacobs, 2011 ) 

 

Figuur 3.1c Plantenbakken, 

Mobilane (Mobilane, 2012) 

Gelaagde plantenzakken 

Dit systeem type bestaat uit een constructie van verschillende weefsels. In het buitenste weefsel is een 

inkeping gemaakt waarin de planten gezet kunnen worden. Doordat er een weefsel gebruikt wordt dat 

het water verdeelt, hoeft er niet op iedere plantrij een bewateringsysteem toegepast te worden.  

    

Figuur 3.1a Gelaagde plantzakken, Copijn 

Wonderwall (Reynaers, 2012) 

 

Figuur 3.2b Gelaagde plantzakken, Le 

mur vegetal (Blanc, 2012)  

Doorlopende kern 

Een systeem met een doorlopende kern kenmerkt zich door een constructie waartussen het 

groeimedium zit. Het bewateringsprincipe komt overeen met die van de gelaagde plantzakken. Het 

doorlopende groeimedium zorgt voor de verdeling van het water en eventuele meststof, zodat niet op 

iedere plantrij bewateringspunten hoeven te zitten. In dit principe zijn vele vormen mogelijk en het 

kenmerkt zich door de groeimedium keuze.  

 

Figuur 3.3a Doorlopende kern, Optigroen 

(Optigroen, 2012) 

 

Figuur 3.4b Doorlopende kern, Vertiverde 

(Wolterinck, 2012) 
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De verschillende groeimedia zijn in twee groepen onder te verdelen, namelijk de water gedragen 

systemen oftewel hydroculturen en aarde-achtige substraten. Het groeien vanuit een hydrocultuur vindt 

plaats vanuit een groeimedium waaraan het benodigde water en voedingstoffen worden toegevoegd. Dit 

is een techniek die in glastuinbouw de onder gecontroleerde omstandigheden gebruikt wordt om planten 

in te kweken. Aarde achtige substraten zijn in staat om zelf in meer of mindere mate water en 

voedingstoffen te bufferen en te reguleren. Deze zijn hieronder eerst beschreven. 

Aarde 

Aarde bevat organische stof afkomstig van plantenresten en micro-organismen. Deze micro-organismen 

breken deze organische stof af waarbij langzaam voedingstoffen vrijkomen. De plant vult deze organische 

stof gedeeltelijk weer zelf aan doordat oude plantwortels afstreven (Jacobs, 2011). De organische stof 

heeft het vermogen water te bufferen. Het water bufferend vermogen en het zelf bemestend vermogen 

maakt aarde een goed groeimedium voor planten. Het nadeel is dat aarde relatief hoge dichtheid heeft 

wat een groene gevelsysteem met aarde tot een zwaar systeem maakt. 

Samengesteld substraat 

Een samengesteld substraat lijkt op gewone aarde. Het bestaat uit vulstoffen zoals lavasteen of 

geëxpandeerde kleikorrels wat resulteert in een substraat van een lagere dichtheid dan gewone aarde. 

Daarnaast bevat het vaak klei, meststoffen en organische stof om de zelfde voordelen te behalen als 

gewone aarde.  

De hieronder omschreven groeimedia zijn de water gedragen systemen 

Steenwol 

Steenwol is in de glastuinbouw het meest gangbare water gedragen substraat. Het is licht en heeft een 

groot watervasthoudend vermogen. Steenwol is goed doorwortelbaar, maar wanneer het water in de 

steenwol een pH onder de 5 krijgt of het een keer uitdroogt verliest het zijn verliest het zijn water 

opnemend vermogen.  

Vliesdoek 

Vliesdoek wordt in meerdere lagen toegepast. De doorwortelbare diepte is ten opzichte van de andere 

substraten klein. Ondanks de beperkte worteldiepte kunnen de planten toch houvast vinden in het 

vliesdoek. Wel is door de beperkte dikte, het gevaar voor bevriezen van de wortels groter met het 

afsterven van de plant tot gevolg. 

 

Figuur 3.5 Aarde (Tuinhulp, 

2012) 

 

Figuur 3.6 Samengesteld 

substraat (Bodemshop, 2012) 

 

Figuur 3.7 Steenwol, grodan 

vital, (Grodan, 2012) 

 

Figuur 3.8 Vliesdoek (Copijn, 

2012) 
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 Conclusie 3.2

In dit hoofdstuk zijn de verschillende technieken besproken die gebruikt worden bij de verschillende 

gevelsystemen die op de markt zijn. Zo zijn er grondgebonden of niet grondgebonden systemen. Bij het 

niet grondgebonden systeem kan er voor verschillende groeimedia gekozen worden. De keuze voor het 

groeimedium bepaald de noodzaak voor kunstmatige voeding en beperkt de keuze voor de 

draagtechniek. Uiteindelijk is de plant leidend voor de samenstelling van het systeem, omdat voor de 

plant een groeizame omgeving gecreëerd moet worden. Hier wordt verder op ingegaan worden in het 

volgende hoofdstuk.  
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4 PLANTKUNDE 

Het doel van dit bouwtechnische afstudeerrapport is onderzoeken of en hoe groene gevels een positief 

effect kunnen hebben op de binnenruimte van een gebouw. Het aspect groen speelt in de bouwtechniek 

zelden een rol. Voor onderzoek naar groene gevelsystemen is enige kennis van planten onmisbaar. In dit 

hoofdstuk wordt de basiskennis van planten behandeld worden. Plantkunde is een onderdeel van de 

biologie en bestaat op zichzelf weer uit verschillende disciplines. Aan de hand van deze disciplines is dit 

hoofdstuk opgebouwd. 

 Plantensystematiek  4.1

Plantensystematiek houdt zich bezig met het ordenen en beschrijven van 

planten. Alle levende organisme kunnen op een zelfde manier gecategoriseerd 

worden. Het systeem waar Carolus Linnaeus de basis voor heeft gelegd wordt 

hiervoor gebruikt. Hij groepeerde organismen op gedeelde (uiterlijke) 

eigenschappen, in een hiërarchische structuur met rangen (fig. 4.1).  

Het plantenrijk hoort thuis in het domein Eukaryoten. Het plantenrijk zelf kan 

weer ingedeeld worden Cryptogamen en Fanerogamen. Cryptogamen oftewel 

lagere planten bestaan weer uit algen, wieren, schimmels en sporenplanten. 

Fanerogamen oftewel zaadplanten zijn planten die zich voortplanten via zaden. 

Hieruit blijkt dat in de plantkunde met planten iets anders bedoeld wordt dan in 

de volksmond.  

 Plantenmorfologie 4.2

Plantenmorfologie is de leer van vorm en bouw van planten. In deze paragraaf 

wordt een beschrijving gegeven van de opbouw van vaatplanten. Dit om een 

beeld te krijgen hoe een plant opgebouwd is en wat de functie is van de verschillende onderdelen. 

Vaatplanten bevinden zich zowel in de groep van sporenplanten als in de groep van zaadplanten. Bij een 

morfologische beschrijving van vaatplanten worden eerst de levensduur en levensvorm beschreven. 

Daarna worden de verschillende plant onderdelen beschreven namelijk: wortel, stengel, blad, bloem en 

vrucht. (Lanjouw en Florschütz, 1968).  

4.2.1 Levensvorm en levensduur 

De indeling van planten kan ingedeeld worden naar levensvormen volgens het systeem van Raunkiær uit 

1934. Hij heeft planten ingedeeld naar de plek van groeipunt in het ongunstigste seizoen. Dit is 

doorgaans de winter. Het groeipunt is plek waar vanuit de plant verder groeit. In tabel 4.1 zijn de 

levensvormen omschreven die onderscheiden kunnen worden (Hennekens et al., 2010). 

 

Figuur 4.1 Systematische 

indeling (Wikipedia, 2012) 
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Figuur 4.2 Levensvormen (Bournérias en Bock, 2007)  

 

Tabel 4.1 Omschrijving levensvormen aan de hand van figuur 4.2 (Hennekens et al., 2010). 

Nr Naam Omschrijving 

1 - 3 Fanerofyten Groeipunt in ongunstig seizoen minstens 50 cm boven de grond, vaak op 
stammen: 

1. Boom 

2. Liaan (op andere planten steunend, in de bodem wortelend) 

3. Struik of lage heester 

4 Chamaefyten Groeipunt in ongunstig seizoen tot ongeveer 50 cm boven de grond. 

5a - 5c Hemicryptofyten Groeipunt in ongunstig seizoen op of net iets onder de grond. 

5a. Rozetvorming 

5b. Zodevormend 

5c. Met wortelstok 

6a – 6c Geofyten Groeipunt in ongunstig seizoen onder de grond. 

6a. Met wortelstok 

6b. Met knol 

6c. Met bol 

7 Therofyten Ongunstige seizoen als zaad (éénjarige planten). 

8 - 9 Helofyten Groeipunten (winterknoppen) onder water, bloeiende delen boven water. 

8. Met kruipende wortelstok 

9. Horstvormend met diepe knoppen 

10a - 10d Hydrofyten Waterplanten. 

10a. Geworteld en drijvend 

10b. Geworteld zwevend 

10c. Niet geworteld zwevend behalve bloem 

10d. Niet geworteld zwevend 

10e. Niet geworteld drijvend 

 

Planten worden ook ingedeeld naar levensduur. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen 

monocarpische planten welke één keer bloeien en polycarpische planten welke overblijvend zijn en dus 

meerdere malen bloeien. Monocarpische planten kunnen onderverdeeld worden in éénjarige planten, 

tweejarige planten en meerjarige planten. Eénjarige planten voltooien de levenscyclus van kieming tot 

zaad binnen één jaar. Daarna sterft de plant af. Tweejarige planten voltooien de levenscyclus in twee 

jaar. In het eerste jaar worden de stengel bladeren en wortels gevormd. In het tweede jaar bloeit de 
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plant en wordt het zaad gevormd. Daarna sterft de plant af. Een meerjarige plant 

doet meerdere jaren over zijn ontwikkeling waarna de plant één maal bloeit en 

daarna afsterft. Polycarpische planten kunnen onderverdeeld worden in vaste 

planten en houtachtige planten. Deze planten kunnen er in sommige gevallen 

jaren over doen voordat je voor het eerst zaad vormen, maar daarna doen ze dit 

jaarlijks. Een vaste plant is een kruidachtige zaadplant die meer dan een keer 

tijdens zijn levensduur kan bloeien. Een kruidachtige plant verhout bijna niet. 

Houtige planten doen dit wel, dit zijn bomen en struiken. (fig. 4.3) (Fiers et al., 

2012)  

4.2.2 Plantonderdelen 

Een plant kan onderverdeeld worden in de volgende onderdelen: wortel, stengel, 

blad, bloem en vrucht. Niet alle onderdelen komen altijd voor in de plant. 

Hieronder wordt voor de wortel, de stengel en het blad een beschrijving gegeven 

van de vorm en de functie van de verschillende onderdelen. In figuur 4.5 is een 

schematische opbouw van de plant te zien.  

 

Wortel 

De wortel van een plant heeft twee hoofdfuncties, het verankeren van de plant in de grond en het 

opnemen van water met daarin opgeloste voedingstoffen. De wortel zit aan de stengel bevestigd. Deze 

overgang heet de wortelhals. Bij sommige planten zoals klimplanten ontstaan wortels op de stengel zodra 

deze met iets in aanraking komen. Wortels groeien naar beneden in de richting van de zwaartekracht. De 

hoofdwortel vertakt in zij wortels. Aan een wortel zitten zeer kleine wortelharen. Deze wortelharen 

nemen de voedingstoffen en het water op. Aan het uiteinde van een wortel zit het wortelmutsje. Deze is 

slijmerig zodat de wortel gemakkelijk door de grond groeit.  

Wanneer een dwarsdoorsnede (fig. 4.4) van een wortel bekeken 

wordt, kan globaal de opbouw beschreven worden. De epidermis is 

de buitenste cellaag die de grens vormt tussen de plant en de externe 

omgeving. In de wortelharen is de epidermis gespecialiseerd in het 

opnemen van water met de daarin opgeloste mineralen. De schors 

vult de zone tussen de epidermis en de endodermis. De schors dient 

als opslagorgaan. De cellen in de schors zijn gevuld met 

zetmeelkorrels. De endodermis is de grens tussen de schors en de 

centrale cilinder waarin onder andere het xyleen en het floëem 

zitten. Het xyleem en het floëem zit vertakt door de hele plant. Het xyleem voorziet iedere plantcel van 

het uit grond opgenomen water en mineralen. Het floëem voorziet de hele plant van suikers die 

geproduceerd worden in de bladeren doormiddel van fotosynthese. (Galston, 1997) 

 

Levensduur

Eénmaal bloeiend

Eénjarig

Tweejarig

Meerjarig

Meermalen 
bloeiend

Vaste plant

Houtige plant
 

Figuur 4.3 Indeling 

levensduur 

 

Figuur 4.4 Dwarsdoorsnede wortel 

(Galston, 1997) 
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Stengel 

De stengel heeft vier hoofdfuncties. Het geeft de plant stevigheid en creëert hoogte voor bladeren, 

bloemen en vruchten. Hierdoor worden bladeren in het licht geplaatst en er wordt ruimte gecreëerd voor 

bloemen en vruchten. Daarnaast verzorgt de stengel het transport van vloeistoffen tussen de wortel en 

uitlopers. Ook worden er in de stengel voedingsstoffen opgeslagen. Stengels bevatten meristeemcellen 

welke nieuw plantweefsel genereren. (Raven et al., 1981). Stengels bestaan uit leden en knopen. Bij een 

knoop ontstaan nieuwe bladeren. De leden zorgen voor afstand tussen de knopen. In de bladoksels 

kunnen weer nieuwe uitlopers oftewel zijstengels ontstaan (fig. 4.5). Aan het eind van iedere stengel zit 

het meristeem ook wel het groeipunt genoemd (fig. 4.7). Het meristeem is een ongedefinieerd laagje 

cellen die verder uit kunnen groeien tot blad, stengel of vruchten.  

Wanneer de dwarsdoornsnede (fig. 4.6) van de stengel bekeken wordt, is te zien dat net als bij de wortel, 

xyleem, floëem en epidermis aanwezig is. Deze vervullen in de stengel de zelfde functies. Het cambium is 

 

Figuur 4.5 Opbouwplant (Galston, 1997) 

 

Figuur 4.6 Dwarsdoorsnede stengel (Galston, 

1997) 

 

Figuur 4.7 Meristeem (Galston, 1997) 
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een ongedefinieerde cellaag die voor de diktegroei van de stengel zorgt. Het merg zorgt voor het 

transport en de opslag van nutriënten. (Galston, 1997)  

 Blad 

Een blad is een orgaan welke twee belangrijke functies vervult, 

namelijk fotosynthese en het verdampen van vocht. Door het 

verdampen van vocht blijft het watertransport in de plant 

plaatsvinden, waardoor voedingstoffen door de plant 

getransporteerd worden. In de opbouw (fig. 4.8) van het blad 

kunnen de volgende hoofdelen onderscheiden worden. De 

bladbasis, de bladsteel en de bladschijf. De bladbasis is de 

aanhechting van het blad aan de stengel. De bladsteel verbind 

de bladschijf met de stengel. De bladschijf bestaat uit nerven 

met floëem en xyleem met daartussen het mesofyl oftewel 

bladmoes. Dit weefsel bevat bladgroenkorrels waar de 

fotosynthese plaatsvindt. (fig. 4.9) 

 Plantenfysiologie 4.3

Planten zijn zeer efficiënte organisme. Ze zijn in staat om 

allerlei processen te doorlopen zonder verspilling of vervuiling. 

Fysiologie is de biologische wetenschap die die zich bezig 

houdt met de mechanismen van het functioneren van levende 

wezens, vanaf celniveau tot op het niveau van het hele 

organisme. In deze paragraaf worden een aantal belangrijke 

plant fysiologische processen beschreven. 

4.3.1 Fotosynthese 

Fotosynthese is het chemische proces waarin koolstofdioxide en water onder invloed van licht omgezet 

wordt in organische stof, voornamelijk suikers (Smith 1997). Fotosynthese is noodzakelijke voor het leven 

op aarde. Het voorziet de lucht van zuurstof en het is de energiebron voor bijna al het leven op aarde. De 

suiker die vrijkomt uit fotosynthese levert de energie voor zowel organisme die zelf fotosynthetiseren en 

als energie in vorm van voedsel voor organisme die dat niet kunnen (Bryant en Frigaard, 2006). 

Fotosynthese vindt plaats in de bladgroenkorrels van de plant en wordt gekenmerkt door de volgende 

reactie.  

6H2O + 6CO2 + Elicht → C6H12O6 + 6O2 (1) 

Fotosynthetiserende planten en andere wezens zijn van elkaar afhankelijk. De geproduceerde suikers en 

zuurstof worden door levende wezens verbrand tot water en koolstofdioxide waarbij energie vrij komt.  

C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6CO2 + E (2) 

4.3.2 Evapotranspiratie 

Planten en de grond waar ze in staan verdampen water. Dit heet evapotranspiratie dit is evaportatie en 

transpiratie samen. Evaporatie is het verdampen van vocht uit de bodem, het grondwater en het 

 

Figuur 4.8 Opbouw blad (Geolution, 2012) 

 

Figuur 4.9 Dwarsdoorsnede blad (Galston, 1997) 
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bladerdak van de plant. Transpiratie is het ontsnappen van waterdamp uit de plant door de huidmondjes 

in de bladeren. Een huidmondje is een opening van het blad welke bestaat uit twee sluitcellen (fig. 4.10).  

Deze huidmondjes zitten meestal aan de onderkant van het blad. Doordat de 

plant deze huidmondjes kan openen en sluiten, kan de hoeveelheid vocht die 

verdampt wordt geregeld worden. Daarbij regelen de huidmondjes de diffusie 

van CO2 voor de fotosynthese en verandert het de osmotische waarde van de 

cel. Hierdoor vindt er transport van voedingsstoffen van de wortel naar het 

blad plaats. Naast de mate van opening van het bladmondje wordt de mate 

van transpiratie beïnvloed door factoren als luchtvochtigheid, temperatuur, 

windsnelheid en invallend licht. De aanwezige hoeveelheid grondwater en de 

grondtemperatuur, hebben invloed op de mate waarin de huidmondjes 

geopend zijn en zijn daardoor van invloed op de mate van transpiratie 

(Swarthout, 2011). 

4.3.3 Voedingsstoffen 

Voedingstoffen zijn de chemische elementen die noodzakelijk zijn voor de groei van de plant. Zonder de 

juiste voedingstoffen kan een plant niet zijn normale levenscyclus doorlopen. Het gaat hierbij dus niet om 

de totale hoeveelheid voedingsstoffen, maar dat de benodigde voedingstoffen in de juiste hoeveelheid 

aanwezig zijn. Wanneer één bepaalde voedingsstof niet voldoende aanwezig is, zal deze de beperkende 

factor zijn voor de groei van de plant. De elementen koolstof (C) en zuurstof (O) worden geabsorbeerd uit 

de lucht in de vorm van koolstofdioxide (CO2) en zuurstof (O2). Het element waterstof (H) wordt in de 

vorm van water (H2O) uit de grond opgenomen. Deze elementen vormen organische verbindingen en 

vormen het grootste deel van het droge plantgewicht (Epstein en Bloom 2005). De anorganische 

voedingsstoffen komen ook uit de grond. Deze mineralen zijn in drie groepen te verdelen. De primaire en 

secundaire macro elementen, welke elk tussen de 0,2 % en 4,0 % van de droge stof van de plant vormen 

en de micro elementen welke elk minder dan 0,2% van de droge stof van de plant vormen. De primaire 

macro elementen zijn stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). De secundaire macro elementen zijn calcium 

(Ca), zwavel (S) en magnesium (Mg). De micro elementen zijn boor (B), chloor (Cl), mangaan (Mn), ijzer 

(Fe), zink (Zn), koper (Cu), molybdeen (Mo), nikkel (Ni), selenium (Se) en natrium (Na) (Barker en Pilbeam 

2006). 

 Ecologie 4.4

Ecologie is de leer van de relatie tussen organismen en hun omgeving. Verschillende organisme van één 

soort die samenleven in een gebied vormen een populatie. Verschillende populaties binnen een gebied 

vormen een levensgemeenschap. Dit zijn levende componenten. Wanneer de niet-levende onderdelen 

van de omgeving hier ook bij betrokken worden spreekt men van een ecosysteem. Ieder organisme heeft 

binnen een ecosysteem een eigen plek en functie wat respectievelijk aangeduid wordt met habitat en 

niche.  

 Conclusie 4.5

In dit hoofdstuk zijn de verschillende onderwerpen uit de plantkunde beschreven. In het vorige hoofdstuk 

zijn vooral bouwtechnische aspecten beschreven. Daarin werd geconcludeerd dat planten invloed 

hebben op de keuze voor bepaalde technieken. De levensvorm en levensduur van een plant zullen mede 

bepalend zijn voor het systeem. Zowel in aangezicht als in het onderhoud. Zo zijn er fanerofyten en 

chamaefyten planten die niet in de winter afsterven tot op de grond en daarmee het begroeide beeld van 

de gevel behouden. De keuze voor lianen leidt tot een systeem met klimhulp, omdat deze planten niet op 

 

Figuur 4.10 Huidmondjes ( The 

encyclopedia of earth, 2012) 
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zichzelf kunnen staan. De keuze voor eenmaal bloeiende planten leidt tot het jaarlijks of tweejaarlijs 

vervangen van de hele gevelbeplanting. Terwijl vaste planten alleen onderhouden hoeven te worden. De 

wortel zorgt voor de verankering van de plant. Afhankelijk van de plant moet deze in een groeimedium 

wortelen die de benodigde steun kan geven die de plant nodig heeft. Daarnaast vind er in een plant 

allerlei fysiologische processen plaats die noodzakelijk zijn voor de plant. Om deze processen te laten 

verlopen heeft de plant energie in de vorm van zonlicht en voedingstoffen nodig. De plant moet hierin 

door het gevelsysteem ook in voorzien worden.  
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5 BINNENRUIMTE 

Het doel van dit van deze scriptie is onderzoeken of een groen gevelsysteem een positief effect heeft op 

de binnenruimte. In dit hoofdstuk worden de positieve effecten van groen op de binnenruimte 

onderzocht. Met een positief effect wordt bedoeld dat de kwaliteit van de binnenruimte omhoog gaat. 

Eerst wordt de kwaliteit van de binnenruimte gedefinieerd. Hierna wordt onderzocht welke factoren 

invloed hebben op de kwaliteit van de binnenruimte. Deze factoren worden waar mogelijk uitgedrukt in 

meetbare eenheden en de grenzen worden bepaald waartussen deze factoren optimaal zijn. Hierna 

wordt onderzocht of planten deze factoren positief kunnen beïnvloeden en hoe ze dat doen. Hierna 

wordt geconcludeerd op welke factoren groen een positief effect heeft.  

Dit hoofdstuk is een literatuuronderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van papers en boeken. Over de 

besproken onderwerpen in dit hoofdstuk is veel bekend in de literatuur. Daarnaast zijn er een aantal 

literatuurreviews bekend die een snel overzicht geven van wat er bekend is en wat de kwaliteit van die 

onderzoeken is.  

 Kwaliteit binnenruimte 5.1

De kwaliteit van een binnenruimte is goed 

wanneer de gebruiker zich hier prettig voelt en 

deze niet schadelijk is voor de gezondheid. De 

kwaliteit van de binnenruimte is onder te 

verdelen in het aspect binnenmilieu en psyche. 

Het binnenmilieu bestaat uit fysische factoren, 

chemische factoren en biologische factoren.  

5.1.1 Binnenmilieu 

In het rapport gezondheidskundige advieswaarden binnenmilieu van het RIVM (Dusseldorp et al., 2004) 

wordt onderscheid gemaakt in fysische factoren, chemische agentia en biologische agentia. Met agentia 

worden stoffen bedoeld die een ziektetoestand kunnen veroorzaken (van Dale, 2010). Nederlanders 

brengen gemiddeld 85% van hun tijd in gebouwen door, waarvan ongeveer 70% in hun eigen woning 

(Passchier-Vermeer et al., 2001). Dit maakt het van belang het verblijf zo comfortabel en gezond mogelijk 

te maken. 

Fysische factoren 

Als eerste worden de fysische factoren besproken. De fysische factoren die van belang zijn voor het 

binnenmilieu zijn temperatuur, vocht, ventilatie, geluid en licht.  

Temperatuur 

In het bouwbesluit worden er geen specifieke eisen gesteld aan de temperatuur binnenshuis (Dusseldorp 

et al., 2004). Het Handboek binnenmilieu (Peeters et al., 2007) spreekt van een thermisch behaaglijk 

binnenklimaat als mensen geen behoefte hebben aan een hogere of lagere temperatuur. Er wordt dan 

gesproken over algemene thermische behagelijkheid. In de onderstaande tabel is te zien welke 

temperaturen acceptabel gevonden worden in een zomer en winter situatie in een woonomgeving. Te 

zien is dat in de winter een range van lagere temperaturen geaccepteerd wordt dan in de zomer. Dit 

verschil en acceptatieniveau wordt veroorzaakt door het verschil kleding. 

Kwaliteit binnenruimte

Binnenmilieu
Psychologische 

factoren

Fysische factoren
Chemische 

agentia
Biolochische 

agentia
 

Figuur 5.1 Kwaliteit binnenruimte 
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Tabel 5.1 Referentiewaarden operatieve temperatuur (°C) per ruimte, resp. minimum (10-percentiel), gemiddelde en maximum (90-

percentiel) waarden in respectievelijk winter en zomer (Bax en de Vies, 2002), (Slot en Berben, 2000), (Cox et al., 1993). 

 Winter Zomer 

 min. gem. max. min. gem. max. 

Woonkamer 17,5 20 22,5  24,5 28 

Studeerkamer 15 18 22  Onbekend  

Slaapkamer 15 18 21,5  25 29 

Keuken 16,5 20 23,5  Onbekend  

Zolder 11 17 22,5  Onbekend  

Badkamer  Onbekend   Onbekend  

 

Ook al is de temperatuur van de ruimte goed, kan toch een deel van het lichaam te sterk opwarmen of 

afkoelen. Er wordt dan gesproken of lokale thermische onbehaaglijkheid. Dit kan de volgende oorzaken 

hebben: 

 Tocht 

 Straling asymmetrie  

 Verticaal temperatuurverschil 

Tocht is de ongewenste afkoeling van een deel van het lichaam door lucht stroming. Men voelt vooral 

tocht op de lichaamsdelen die niet door kleding bedekt zijn. Er zijn vier factoren die invloed hebben op 

het al dan niet ervaren van tocht.  

 De luchttemperatuur. 

 De gemiddelde luchtsnelheid. 

 De turbulentie-intensiteit. Dit is de mate waarin de werkelijke luchtsnelheid fluctueert rond het 

gemiddelde. Hoe hoger de turbulentie-intensiteit, hoe meer de luchtstroming als tocht gevoeld 

wordt. 

 De richting van de luchtstroom ten opzichte van de persoon. 

Wanneer een zijde van het lichaam sneller afkoelt of opwarmt dan de andere zijde van het lichaam door 

verschil in stralingtemperatuur, spreekt men van stralingtemperatuurasymmetrie. Dit kan bijvoorbeeld in 

de winter als men voor een enkel glasraam zit. Deze combinatie van koudeval en het verschil in 

stralingstemperatuur ervaart men als tocht. Wanneer het temperatuurverschil tussen hoofd en voeten te 

groot wordt zal dit als onbehaaglijk ervaren worden. Mensen die zitten hebben een laag activiteitniveau 

en zijn hier extra gevoelig voor (Peeters et al., 2007).  

Vocht 

Een te hoge of te lage relatieve luchtvochtigheid kan leiden tot gezondheidsklachten. Een te hoge 

relatieve luchtvochtigheid kan in combinatie met een koud oppervlak leiden tot oppervlaktecondensatie. 

Door het koude oppervlak neemt de luchttemperatuur af, waarmee het verzadigingspunt ook lager 

wordt. Wanneer het luchtvochtigheidsgehalte hoger is dan het verzadigingspunt, ontstaat 

oppervlaktecondensatie. Het vochtige oppervlak is een ideale leefomgeving voor schimmels en 

huisstofmijten (Dusseldorp et al., 2004). Er is een relatie tussen de aanwezigheid van vocht en schimmel 

en het voorkomen van ademhalingsaandoeningen (Verhoef, 1994). Een te lage relatieve luchtvochtigheid 

kan leiden tot irritatie of prikkeling van de keel, de neus, en de ogen en soms de huid. De 
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verontreinigingen in de lucht irriteren dan de slijmvliezen. Er wordt aangeraden om de relatieve 

luchtvochtigheid tussen 30% en de 60% te houden (Aarts et al., 2005). 

Ventilatie 

Ventilatie is het toevoeren van ‘verse’ lucht en het afvoeren van ‘gebruikte’ lucht in een gebouw. Meestal 

is de buitenlucht minder verontreinigd dan de binnenlucht. Verontreinigingen ontstaan door het 

menselijk lichaam geproduceerde afvalstoffen oftewel bio effluenten, emissies afkomstig uit materialen, 

processen en rookgassen. Deze biologische en chemische agentia worden later behandeld. Door te 

ventileren kan er voorkomen worden dat deze schadelijke stoffen en vocht ophopen in het binnenmilieu. 

Daarnaast brengt ventilatie zuurstof maar ook verontreinigingen van buiten naar binnen. Het 

bouwbesluit hanteert een minimumeis van 6,5 l/s/persoon.  

Uit onderzoek is gebleken dat onvoldoende verse luchttoevoer (<10 l/s/persoon) kan leiden tot: 

 ‘Sick Building-klachten’ als slijmvliesirritaties, ‘droge lucht’, verstopte neus of loopneus, 

keelirritaties en niet-specifieke klachten als hoofdpijn en vermoeidheid (Mendell, 1993). 

 Verhoogde kans op overdracht van infectieziekten als bijvoorbeeld influenza (Naydenov et al., 

2005). 

 Verhoogde kans op longkanker (Milton, 2006). 

 Geurhinder, door benauwde en bedompte lucht (ISSO, 1981) 

Ventilatie kun je onderscheiden in basisventilatie en spuiventilatie. Basisventilatie is de constant toevoer 

van de normaliter benodigde hoeveelheid verse buitenlucht. Spuiventilatie is de extra ventilatie die wordt 

gedaan in geval van extreme belasting van het binnenmilieu. 

In het bouwbesluit zijn minimum ventilatie capaciteiten beschreven. Een minimum eis zegt niets over de 

kwaliteit van de ventilatie. De vormgeving van de klimaatinstallatie en de hoeveelheid toegevoerde verse 

lucht bepalen samen de kwaliteit van de ventilatie. De CEN-norm (PrEN 15251) ventilatie-eisen voor 

woningen geeft drie verschillende kwaliteitsniveaus. Zie hiervoor tabel 5.2 en bijlage 1 kwalificatie van de 

kwaliteitsniveaus. 

 

Tabel 5.2 Woningventilatie eisen voor woningen PrEN 15251 

Categorie Woon- en slaapkamers 

(verse luchttoevoer) 

Keuken  

(afvoer) 

Badkamer 
(afvoer) 

Toilet  

(afvoer) 

l/s/p.p.  l/s/m2 l/s l/s l/s 

I 10 1,4 28 20 14 

II 7 1,0 20 15 10 

III 4 0,6 14 10 7 

Geluid 

De akoestische eisen voor een ruimte zijn afhankelijk van de activiteiten die in de ruimte plaatsvinden 

(Luxemburg en Braat-Eggen, 1990). De ruimte kan op verschillende manieren belast worden (Cox en 

Rolloos, 1995): 

 Externe geluidsbronnen zoals verkeer- en industriegeluid 

 Technische installaties 

 Apparatuur in de ruimte 

 Geluid uit aangrenzende vertrekken 
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Geluid kan een stimulans of een afleiding zijn. Spraakgeluid is in een kantooromgeving vaak een ergernis 

en leidt vaak tot een verlaagde productiviteit (Wargocki en Seppänen, 2006).  

De nagalmtijd is een belangrijke factor voor de akoestische eigenschappen van een ruimte. Een ruimte 

met een korte nagalmtijd kenmerkt zich door een laag geluidsniveau en de afwezigheid van echo’s, dit is 

gewenst voor een goede spraakverstaanbaarheid. Hoe minder geluid er gereflecteerd wordt, hoe korter 

de nagalmtijd. 

De wereld gezondheidsorganisatie heeft in 1999 richtlijnen uitgebracht voor omgevingslawaai (Berglund 

et al., 1999). Het gemiddelde geluidsniveau overdag (16 uur) mag 35 dB(A) bedragen en ’s nachts (8 uur) 

30 dB(A). Zo kan er van af 35 dB(A) hinder en slaapverstoring optreden. In de buitenomgeving wordt er 

hinder ervaren vanaf 50 dB(A). In Bijlage 2 is een overzicht gegeven van de gezondheidseffecten van 

geluid. 

Licht 

In een werkomgeving heeft licht en verlichting twee functies (Bergem-Jansen, 1993):  

 Het zichtbaar maken van de werktaak 

 Bijdragen aan het visueel comfort 

Voor een goede zichtbaarheid van de werktaak kan over het algemeen gesteld worden dat de 

verlichtingssterkte en een goede helderheidsverdeling in het gezichtsveld nodig zijn. Met andere 

woorden: het contrast mag niet te groot zijn, zo wordt verblinding voorkomen. Verder kan de 

zichtbaarheid beïnvloed worden door de lichtinvalsrichting en de spectrale samenstelling van het licht. 

Denk hierbij aan de kleurtemperatuur en de kleurweergave index (Cox en Rolloos, 1995). In bijlage 3 en 4 

zijn de prestatie-eisen voor licht in kantoren gegeven.  

Chemische agentia 

In het handboek binnenmilieu (Peeters et al., 2007) en het rapport gezondheidskundige advieswaarden 

binnenmilieu (Dusseldorp et al., 2004) worden een grote hoeveelheid groepen chemische agentia 

gegeven. Enkele voorbeelden hiervan zijn vluchtige stoffen uit vloerbedekking en wandbekleding, vezels 

uit isolatiematerialen en radon uit baksteen en beton. Wanneer de mens aan deze agentia blootgesteld 

wordt, kan dit leiden tot verschillende gezondheidseffecten, waaronder geurhinder, irritatie van ogen en 

luchtwegen, astma, onderdrukking van het zenuwstelsel en kanker. Fijnstof is een chemisch agentia dat 

nadere toelichting nodig heeft. Fijnstof zijn in de lucht zwevende vaste deeltjes die kleiner zijn dan 10 µm 

ook wel PM10 genoemd. Deze deeltjes verschillen in grote, herkomst en chemische samenstelling. Bij 

inademing is fijnstof schadelijk voor de gezondheid, het kan leiden tot hart- en vaatziekten en 

longaandoeningen. Het is daarom noodzakelijk dat agentia uit het binnenmilieu afgevoerd worden. Dit 

kan gedaan worden door voldoende te ventileren. Voor een volledig overzicht van chemische agentia is 

er in bijlage 5 een tabel waarin de agentia besproken worden waar een bouwkundig ontwerper invloed 

op heeft.  

Biologische agentia 

Biologische agentia zijn microfragmenten die afkomstig zijn van planten, dieren of micro-organisme. De 

belangrijkste agentia in de binnenruimte zijn schimmels, huisstofmijten en bacteriën.  

Schimmels zijn organismen die leven in symbiose of parasiterend op andere organismen, ook kunnen zij 

zich voeden met dood organisch materiaal. Materialen zijn schimmelgevoelig als het materiaal zelf als 
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voedingsbron dient en het materiaal water vast kan houden. Naast bouwmaterialen kunnen huisstof en 

GFT bakken een bron zijn voor schimmels. Schimmelgroei leidt tot vieze plekken en stank. Inademing 

leidt tot allergische (long)aandoeningen zoals neusverkoudheid, astma en infecties aan de luchtwegen 

(Peeters et al., 2007). 

Een huisstofmijt is een klein onzichtbaar beestje van maximaal 0,5 mm lang. Het leeft in stof en gedijt het 

best met voldoende vocht in de lucht. Een relatieve luchtvochtigheid van 75-80% en een temperatuur van 

25°C is een optimaal leefmilieu. Huisstofmijten voeden zich voornamelijk met menselijke huidschilfer, 

maar ook met ander organisch materiaal. Huisstofmijten produceren verschillende allergenen die zich 

vooral in de uitwerpselen bevinden. Huisstofmijtallergie wordt vaak in verband gebracht met astma. 

Wanneer astma patiënten in een huisstofmijt vrije omgeving zijn hebben zij minder last van astmatische 

klachten.  

Bacteriën zijn eenvoudige eencellige organismen. Er zijn veel verschillende soorten met verschillende 

eigenschapen en ze hoeven niet slecht te zijn voor de mens. De meeste bacteriën hebben water en dood 

organisch materiaal nodig voor hun groei. Sommige bacteriën kunnen infectieziekten bij de mens 

veroorzaken. Deze bacteriën kunnen door de lucht van mens tot mens overgedragen worden. 

Voorbeelden van bacterie-infecties zijn tuberculose, wondinfecties, longontsteking, longpest, difterie, 

hersenvliesontsteking en legionella (Marchie Sarvaas et al., 2000). GFT bakken en waterreservoirs van 

luchtbevochtigers kunnen bacteriebronnen zijn.  

Geconcludeerd kan worden dat vochtige lucht en de aanwezigheid van organisch materiaal leidt tot de 

groei van organisme die biologische agentia kunnen produceren. Vocht, chemische agentia en door de 

mens geproduceerde bio effluenten kunnen door ventilatie afgevoerd worden. Een goede ventilatie 

speelt een belangrijke rol in het binnenmilieu.  

5.1.2 Psychologische effecten 

Naast de binnenmilieufactoren kunnen psychologische factoren bijdragen aan de kwaliteit van de 

binnenruimte. Zo wordt gesteld dat esthetica in verband gebracht kan worden met het welbevinden en 

de gezondheid van de mens (Cold, 2001). De beleving van architectuur vindt plaats via zintuigelijke 

waarneming via ogen, oren, neus, mond en huid. Waarnemingen hebben invloed op de psyche en 

beïnvloeden zo het welbevinden (Clements-Croome, 2000). Binnenmilieufactoren zoals hiervoor 

beschreven kunnen ook zintuigelijk waargenomen worden. Het verschil is dat de invalshoek van de 

binnenmilieubenadering uitgaat van het lichamelijk comfort en dat architectuur vooral gericht is op de 

psyche. Psychologie is een vakgebied op zich zelf en ligt niet in het expertise gebied van een 

bouwkundige. Daarom wordt niet verder ingegaan op de invloed van de ruimte op de psyche. In de 

volgende paragraaf worden wel de psychologische effecten van groen besproken. 

5.1.3 Conclusie 

In deze paragraaf zijn de factoren bepaald die van invloed zijn op de kwaliteit van de binnenruimte. Deze 

factoren zijn op te delen in het aspect binnenmilieu en psychen. De invloed van de binnenmilieufactoren 

op de kwaliteit van de binnenruimte is duidelijk. De verschillende waarden zijn gekwantificeerd voor een 

goede kwaliteit van de binnenruimte. Daarbij is er vaak een direct verband tussen de kwaliteit van het 

binnenmilieu en de technische aspecten van de binnenomgeving. Voor psychische factoren is dit anders. 

Deze zijn niet direct te kwantificeren en een link met technische aspecten is ook niet direct gemaakt. Wel 

is de bouwkundige omgeving medebepalend voor het welbevinden en dit is dan ook een belangrijke 

factor voor de kwaliteit van de binnenruimte. 
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 Effecten van groen op de kwaliteit van de binnenruimte 5.2

In de vorige paragraaf is onderzocht welke factoren meespelen in de kwaliteit van de binnenruimte. In 

deze paragraaf wordt onderzocht op welke factoren planten een effect hebben en of ze positief of 

negatief kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de binnenruimte. De opbouw van deze paragraaf is het 

zelfde als de vorige. In de literatuur is veel te vinden over het gebruik van planten in de werkomgeving. 

De resultaten van een aantal onderzoeken worden in deze paragraaf beschreven. Bij het interpreteren 

van deze gegevens is er rekening mee gehouden dat het onderzoek in sommige gevallen kamerplanten 

betreft, en dat de schaal waarop planten in een groengevelsysteem toegepast worden dus groter is.  

5.2.1 Binnenmilieu  

Allereerst worden de effecten beschreven die planten hebben op het binnenmilieu. 

Fysische factoren 

De fysische factoren waar planten effect op hebben zijn temperatuur, luchtvochtigheid en geluid.  

Temperatuur 

Planten kunnen op twee manieren bijdragen aan de 

temperatuurbeheersing. Ten eerste door verdamping van vocht wat 

warmte onttrekt aan zijn omgeving. Ten tweede door beschaduwing. 

Het effect hiervan is door de TU Delft onderzocht (Stec et al. 2005). Een 

simulatie model is ontwikkeld en gevalideerd. In dit model is een 

dubbele huid façade met planten vergeleken met een zelfde façade 

met daarin zonwering. Het bleek dat de façade met daarin planten een 

effectiever zonweringssysteem was dan gewone zonwering. Het 

volgende is in het onderzoek geconcludeerd: 

 De temperatuur in de dubbele huid façade is over het algemeen veel lager met planten dan met 

gewone zonwering. Ook de zoninstraling of te wel de ZTA is veel lager. Voor de zelfde 

zoninstraling was de temperatuurstijging in geval van de planten de helft van die van de 

zonwering. De planten werden nooit warmer dan 35 °C waar de zonwering 55 °C haalde.  

 De planten reduceerde de koude vraag met 20% ten opzicht van het gevelsysteem met 

zonwering. 

 De warmtevraag met planten in een gevelsituatie is niet onderzocht, maar de planten zouden 

kunnen leiden tot een hogere warmte vraag ten opzichte van een systeem met gewone 

zonwering. 

Het volgende kan geconcludeerd worden voor het effect van een groene gevel op de binnentemperatuur. 

Het gebruik van planten in een dubbele huid façade leidt in die dubbele huid tot een milde 

overgangstemperatuur tussen buiten en binnen. Doordat planten als zonwering fungeren is de ZTA lager. 

Dit heeft als nadeel dat de LTA ook omlaag gaat. Planten zijn niet te sturen zoals een zonwering. Dit zal 

dan ook het gebruik van kunstlicht groter maken. Gedurende het stookseizoen is een hoge ZTA waarde 

gewenst. Door te kiezen voor bladverliezende planten wordt de zontoetreding in de wintersituatie groter. 

Temperatuurverlaging door beschaduwing werkt het beste als de plant aan de buitenzijde van de gevel 

staat. De plant fungeert dan als buitenzonwering. Daarentegen werkt de evaporatieve koeling alleen als 

de plant in de ruimte staat. Het is dan ook de vraag of planten daadwerkelijk een positief effect kunnen 

hebben op de temperatuur van de binnenruimte. 

 
Figuur 5.2 Situatie (Stec et al. 2005) 
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Luchtvochtigheid 

Luchtbevochting door transpiratie van planten levert voordeel op in de winter. In de winter kan het 

namelijk voorkomen dat de relatieve luchtvochtigheid lager is dan gewenst. De lucht kan dan kunstmatig 

bevochtigd worden, dit kost veel energie. Planten kunnen de relatieve luchtvochtigheid verhogen zonder 

dat dit energie kost. Wel moet er voldoende licht aanwezig om de fotosynthese en daarmee alle andere 

processen in de plant gaande te houden. Om de luchtvochtigheid met planten te verhogen is het gebruik 

van groenblijvende planten noodzakelijk (Costa en James, 1995).  

In onderzoek naar de wateropname als indicatie voor de transpiratiecapaciteit bij vijf kamerplanten is 

gebleken dat planten een significante verhoging van de luchtvochtigheid bewerkstelligden (Strickler, 

1994). In de winter werd een comfortabele waarde van de relatieve luchtvochtigheid waargenomen 

tussen de 40% en 60%. In zomer was de relatieve luchtvochtigheid te hoog. Om deze resultaten goed te 

interpreteren, is het belangrijk om de condities te noemen waaronder dit onderzoek plaatsvond. Het 

onderzoek betrof kamerplanten die circa 1,5% van het vloeroppervlak innamen. Dit is in verhouding 

waarschijnlijk minder dan de oppervlakte die een groen gevelsysteem inneemt ten opzichte van het 

vloer. De ruimte waar gemeten werd, had een hoogte van 1,95m. Dit is laag daarom is de 

plantoppervlakte in dit onderzoek ten opzichte van de inhoud van de ruimte relatief hoog ten opzichte 

van een normale plafond hoogte. Er is gemeten bij een laag ventilatievoud van 0,5. Bij een ventilatievoud 

van 0,5 is er een reële kans op allerlei gezondheidsklachten, zie hiervoor bijlage 1. Bij een hoger 

ventilatievoud zal er meer droge lucht aangevoerd worden en zal het verhogende effect van planten op 

de relatieve luchtvochtigheid minder sterk zijn. Ondanks de lage plafondhoogte en het lage 

ventilatievoud kan er aan de hand van dit onderzoek toch aangenomen worden dat een groen 

gevelsysteem een behoorlijk effect kan hebben op de relatieve luchtvochtigheid. De oppervlakte van het 

groen bij een groen gevelsysteem ten opzichte van het vloer oppervlak kan 10 tot 25 maal hoger zijn dan 

de 1,5% die de kamerplanten in dit onderzoek besloegen. Dit is afhankelijk van de bedekkingsgraad van 

de gevel en de diepte van het gebouw. 

Het volgende kan geconcludeerd worden voor het effect van een groene gevel op de relatieve 

luchtvochtigheid. Luchtbevochtiging is vooral in de winter nodig. Daarom is het gebruik van 

groenblijvende planten in de ruimte noodzakelijk. In de zomersituatie kan het gebruik van planten leiden 

tot een te hoge relatieve luchtvochtigheid. Hier moet rekening mee gehouden worden, de planten zullen 

dan bijvoorbeeld gescheiden moeten worden van de ruimte.  

Geluid 

Planten kunnen geluid absorberen. Dit beïnvloedt het geluidsniveau van de ruimte en de nagalmtijd. Dit 

maakt een ruimte rustiger. Uit onderzoek (Costa en James, 1995) blijkt dat planten de nagalmtijd van 

vooral de hogere frequenties verkorten. Naast het verkorten van de nagalmtijd hebben planten een 

diffuserend effect, dit geldt ook voor de lage frequenties. Een diffuserend effect zorgt voor een 

gelijkmatige spreiding van het geluid over de ruimte. Het geluidsabsorberend effect wordt niet alleen 

bepaald door de plantsoort, maar ook door de grootte van de pot, de vochtigheidsgraad van de aarde en 

de eventuele deklaag op de aarde. Er zijn in dit onderzoek een aantal verschillende planten getest. Hierin 

zijn onverklaarbare verschillen gevonden tussen verschillende plantensoorten, maar ook tussen planten 

van de zelfde soort. Toch kan geconcludeerd (Klein Hesselink, 2006) worden aan de hand van het 

onderzoek dat planten kunnen bijdragen aan de geluidsabsorptie en dat dit vooral effect heeft in harde 

ruimten. In een harde ruimte draagt de geluidsabsorptie van de plant positief bij aan de akoestische 

eigenschappen van een dergelijke ruimte.  
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Het volgende kan geconcludeerd worden voor het effect van een groene gevel op de akoestiek. Een 

groene gevel kan bijdragen aan de akoestiek van een ruimte wanneer deze ruimte weinig absorberend is 

en het groen in de ruimte is geplaatst. 

Chemische agentia 

Koolstofdioxide 

Uit onderzoek (Dortmont, 2001) blijkt dat kamerplanten een kleine bijdrage kunnen leveren aan de 

vermindering van de CO2 concentratie in een ruimte. Of een groene gevel wel een nuttige bijdrage kan 

leveren, is te bereken. Voor deze berekening wordt uitgegaan van een standaard kantoor met de 

afmetingen 3,6m x 5,2m x 2,7m (l x d x h). In deze ruimte bevinden zich 2 personen. De volledige 

buitengevel 3,6m x 2,7m (l x h) aan de binnenzijde is met Hedera Helix begroeid en kan dus CO2 

opnemen. De plant neemt 2,68 x 10-4 kg CO2/m2h op (Ottelé, 2011). Een mens produceert per uur 

ongeveer 35 x 10-3 kg CO2/h (Aarts et al., 2005). Met de volgende formule wordt de CO2 concentratie 

berekend. 

      
 ̇

 ̇
 (1) 

V  Luchtvolume debiet [m3/s] 

Ce Concentratie buiten [kg/m3] 

Ci Concentratie binnen [kg/m3] 

  Bronsterkte [kg/s] 

 

Wanneer de formule ingevuld wordt voor de situatie met en zonder groen in de ruimte met 10 l/s lucht 

per persoon (Cat. 1, bijlage 1), dan is de CO2 concentratie in de ruimte met een groene gevel daar 3,3% 

lager dan zonder groene gevel. Wanneer de formule ingevuld wordt voor de situatie met en zonder groen 

in de ruimte met 14 l/s verse lucht per persoon (Cat. 0, bijlage 1), dan is de CO2 concentratie in de ruimte 

met een groene gevel daar 2,7% lager dan zonder groene gevel. In alle gevallen zaten de concentraties 

ver onder de norm. Goed ventileren lijkt daarom van grotere invloed dan het plaatsen van groen in de 

ruimte.  

Zuiverende werking van de plant  

NASA heeft onderzoek gedaan hoe planten chemische stoffen uit het milieu kunnen halen (Wolverton et 

al., 1989). Planten kunnen chemische stoffen opnemen via de poriën aan de onderkant van de bladeren. 

Daarnaast vangt het plantbed verontreinigingen af die daar overheen stromen. De micro-organismen 

rond de wortels zetten deze stoffen weer om zodat ze als voeding voor de plant en zichzelf kunnen 

dienen.  

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat planten vluchtige organische stoffen (VOS) en de aromatische 

verbinding benzeen uit de lucht kunnen verwijderden. Bij ieder onderzoek is wel een kanttekening te 

plaatsen. Zo werd in de onderzoeken (Wolverton et al., 1989), (Burchett et al., 2000) een stofconcentratie 

gebruikt die hoger was dan normaal en werd er niet geventileerd. In het onderzoek (Tarran et al., 2002) 

werd het vermogen van het omzetten benzeen wel aangetoond, maar in een normaal geventileerde 

omgeving werd geen concentratie verschil gemeten.  

In het binnenmilieu kunnen veel verschillende agentia voorkomen. De zuiverende werking van planten is 

bij een klein aantal stoffen onderzocht. Voor de stoffen die onderzocht zijn was het effect in veel gevallen 
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beperkt. Om deze reden kan er dus niet vanuit gegaan worden dat planten op alle agentia een zuiverende 

werking hebben. Daarom kan de zuiverende werking van planten niet ingezet worden voor het 

verminderen van de ventilatie.  

Stof 

Het RIVM (Wesseling, 2008) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van groen op de luchtkwaliteit in 

de buiten omgeving. Het RIVM concludeert dat de effecten van groen buiten op fijnstof beperkt zijn. 

Groen is in staat om de grotere fijnstofdeeltjes af te vangen. Dit hoeft echter niet te leiden tot een 

vermindering van gezondheidsschade. Juist de kleinere deeltjes richten veel gezondheidsschade aan. 

Uit onderzoek (Lohr, 1996) naar de stofafzetting in een ruimte met en zonder kamerplanten bleek dat er 

20% minder stofafzetting plaatsvond wanneer er planten aanwezig waren. De oppervlakte die de planten 

innamen was tussen de 2% en 5%. Bij planten die een oneffen oppervlak hadden met bijvoorbeeld 

haartjes of verhoogde nerven was dit effect groter dan bij die met een glad oppervlak. 

Biologische agentia 

In de vorige paragraaf is beschreven dat biologische agentia afkomstig kunnen zijn van planten en zich 

ook kunnen voeden met dood organisch materiaal. Planten produceren dit. Dan zou verwacht kunnen 

worden dat planten zelfs een negatieve bijdrage kunnen leveren aan het binnenmilieu doordat ze 

biologische agentia produceren of ze voeden. Echter uit onderzoek blijkt dat planten de hoeveelheid 

biologische agentia niet vergroot (Rautiala, 1999). In dit onderzoek werd in zes verschillende 

kantoorruimtes voor en na de plaatsing van kamerplanten geen verschil in de concentratie van schimmels 

en eencelligen in de lucht gemeten. 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat een groene gevel weinig effect heeft op de biologische en chemische 

agentia in een ruimte. Daarom is het niet verstandig om met dit doel een groene gevel toe te passen. 

5.2.2 Psychologische factoren 

Eeuwen lang bestaat de intuïtieve overtuiging dat visueel contact met planten een positieve invloed kan 

hebben op het psychologisch welbevinden (Bergs, 2007). Verondersteld wordt dat dit veroorzaakt wordt 

door het ontstaan van de mens in een natuurlijke omgeving. Dit evolutionaire proces heeft miljoenen 

jaren geduurd. De mens verblijft pas sinds een relatief korte tijd in de gebouwde omgeving. Planten in 

onze leefomgeving brengen onze natuurlijke leefomgeving waar wij ons prettig in voelen weer terug. Dit 

is een evolutionaire verklaring maar hoe het precies werkt is onduidelijk (Klein Hesselink, 2006). Ondanks 

dat het niet bekend is hoe planten precies effect hebben op de gezondheid is er wel veel onderzoek 

gedaan naar het verband tussen de aanwezigheid van planten en de gezondheid, het welbevinden en de 

productiviteit.  

De gezondheidsraad (gezondheidsraad, 2004) heeft literatuuronderzoek gedaan naar de invloed van 

natuur op stemming, aandacht en concentratie, zelfcontrole en agressief gedrag en stress. In dit 

onderzoek heeft de gezondheidsraad alleen die publicaties meegenomen waarvan zij vonden dat ze 

methodisch van voldoende kwaliteit waren. 

Invloed van planten op stemming 

Volgens acht van de elf onderzoeken die beoordeeld zijn door de Gezondheidsraad, blijkt dat bij 

kortstondig contact met de natuur de stemming significant verbetert. Dat geldt zowel voor het kijken 

naar afbeeldingen van natuur als het wandelen in de natuur. Dat wil zeggen dat negatieve gevoelens 
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zoals angst en kwaadheid verminderen en positieve gevoelens toenemen. Met natuur wordt niet alleen 

echte natuur bedoeld maar ook urbane natuur zoals parkachtige en waterrijke omgevingen. In 

tegenstelling tot natuur leidt contact met een stedelijke omgevingen meestal tot een verslechtering van 

de stemming. Het is belangrijk dat de natuur goed zichtbaar is anders heeft het geen effect op het 

welbevinden. Zo is gebleken dat planten aan de rand van het gezichtsveld niet leiden tot een 

stemmingsverbetering (Lorh et al., 1996). Zicht op de lucht heeft geen effect op de stemming. 

Invloed van planten op aandacht en concentratie 

Uit elf van de dertien onderzoeken naar aandacht en concentratie die beoordeeld zijn door de 

Gezondheidsraad blijkt natuur een significant positief effect te hebben op het cognitief functioneren 

zoals concentratie en zelfdiscipline. Het blijkt dat uitzicht op (stedelijke) natuur vanuit de woning en de 

aanwezigheid van planten in de kantoorruimte het herstel van aandacht bevordert bij zowel volwassenen 

en kinderen. Er wordt opgemerkt dat zelfs in onderzoeken met een klein aantal proefpersonen toch 

significante effecten gevonden zijn. Voor cognitief herstel is wel een langere blootstelling aan natuur 

vereist dan voor herstel van stemming. Toch kan zelfs een korte blootstelling van 10 minuten al positief 

effect opleveren op het cognitief functioneren. 

Invloed van planten op zelfdiscipline en agressief gedrag 

De gezondheidsraad stelt in de literatuur vast dat aandacht en concentratie tussenliggende factoren zijn 

bij zelfdiscipline en agressief gedrag. Dat wil zeggen dat wanneer een persoon aandachtig en 

geconcentreerd is dat die persoon meer controle heeft over zichzelf, wat zich uit in meer zelfdiscipline en 

minder agressief gedrag. Uit onderzoek bij kinderen blijkt dat meisjes met uitzicht op groen vanuit de 

woning niet alleen een significant betere concentratie hebben maar ook over een betere zelfcontrole of 

zelfdiscipline beheersen. De gezondheidsraad beschrijft twee onderzoeken van Kuo en Sullivan waarbij 

het verband tussen uitzicht op groen en agressie onderzocht wordt. In het eerste onderzoek is een groep 

vrouwen in een achterstandswijk in Chicago met identieke flatwoningen onderzocht. Het bleek dat het 

uitzicht op natuur de concentratie vergrootte en daarmee de agressie juist doet afnemen. In het tweede 

onderzoek in dezelfde wijk, bleek dat in huizenblokken met nabij groen het aantal geregistreerde 

misdrijven lager is. 

Invloed van planten op stress 

De gezondheidsraad heeft acht onderzoeken beoordeeld waarin het fysiologisch herstel van stress 

beoordeeld werd. Fysiologie is de biologische wetenschap die zich bezig houdt met de mechanismen van 

het functioneren van levende wezens, vanaf celniveau tot op het niveau van het hele organisme. In zeven 

onderzoeken bleek blootstelling aan natuur een significant positief effect te hebben op het fysiologisch 

herstel van stress. Zo bleek de blootstelling aan video’s van verschillende soorten natuur te leiden tot een 

lagere hartslag, lagere bloeddruk, minder zweten en minder spierspanning in het gezicht. Fysiologisch 

herstel lijkt snel op treden. Bij één onderzoek was het fysiologisch herstel al binnen 20 seconden na de 

blootstelling aan de natuur bereikt. Dit effect lijkt uitsluitend te gelden voor natuurlijke omgevingen. Ook 

hier geldt dat de blootstelling aan een stedelijke omgeving leidt tot negatieve effecten. Zo wordt er bij de 

blootstelling aan een stedelijke omgeving een verhoging waargenomen van de fysiologische indicatoren 

van stress. In twee onderzoeken waar het effect van planten in een kantoorruimte werd onderzocht, 

bleek dat de aanwezigheid van planten leidde tot een lagere bloeddruk.  

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat planten positief kunnen bijdragen aan de psychische gesteldheid van 

personen in een ruimte. Voor alle onderzochte factoren bleek dat zicht op groen voldoende was om 
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effect te hebben op de psyche. Het groen hoeft daarom niet in de ruimte geplaats te worden. Ook het 

soort groen lijkt niet belangrijk. Wel blijkt zicht op een stedelijke omgeving voor de factoren stemming en 

stress een negatief effect te hebben. Dit negatieve effect kan voorkomen worden door een groen 

gevelsysteem zo voor de gevel te plaatsen dat het groen het zicht op de stedelijke omgeving ontneemt.  

 Conclusie 5.3

De kwaliteit van de binnenruimte is afhankelijk van een groot aantal factoren. Groen heeft op een aantal 

van deze factoren effect. In het vooronderzoek werden een aantal mogelijke effecten van groen 

beschreven. Deze beschreven effecten zijn vooral fysisch en chemisch van aard. Daarom was te 

verwachten dat groen doormiddel van fysische en chemische factoren een positief effect zou hebben op 

de kwaliteit van de binnenruimte. De resultaten uit dit onderzoek laten dit niet zien. Zo zijn voor de 

fysische factoren temperatuur en relatieve luchtvochtigheid wel effecten gevonden. Om een groene 

gevel een positief of in ieder geval geen negatief effect te laten hebben op de temperatuur en de 

relatieve luchtvochtigheid worden tegenstrijdige eisen gesteld aan het gevelsysteem wat betreft de 

configuratie en planteigenschappen welke ook nog verschillen voor de zomer- en wintersituatie. Voor 

geluid is wel een positief effect gevonden, dit is afhankelijk van de situatie maar het effect is beperkt. 

Voor chemische en biologische agentia zijn respectievelijk zeer kleine of geen positieve effecten 

gevonden. De psychologische effecten zijn eenduidiger en de eisen aan de gevel zijn niet tegenstrijdig. 

Over de grootte van deze effecten valt weinig te concluderen behalve dat de gemeten effecten significant 

zijn en snel optreden. Een groene gevel die een positief effect heeft op de kwaliteit van binnenruimte zou 

gerealiseerd kunnen worden als deze zich vooral richt op het verbeteren van de psychologische factoren. 

De bestaande technieken om een goede kwaliteit van het binnenmilieu te creëren lijken beter geschikt 

dan het gebruik van een groene gevel. 

Kwaliteit binnenruimte

Binnenmilieu Psychologische factoren

Fysische factoren Chemische agentia Biologische agentia
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 Figuur 5.3 Invloed planten 

In figuur 5.3 zijn de resultaten van het dit hoofdstuk schematisch weergegeven. Per categorie wordt 

aangegeven binnen welke bandbreedte het effect ligt van groen op de binnenomgeving. Dit wordt aan 
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gegeven op de schaal --, -, 0, +, ++. Welke respectievelijk een zeer negatief, negatief, geen, positief en 

zeer positief effect aangeven. Pas vanaf een positief effect (+) is het effect zo groot dat het aspect van 

meerwaarde is voor de kwaliteit van de binnenruimte. 
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6 ARBEIDSPRODUCTIVITEIT 

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat groen vooral een positief effect heeft op de psyche. Zo heeft 

groen effect op de aspecten aandacht en concentratie, stemming en stress. Dit zijn factoren die de 

arbeidsproductiviteit kunnen beïnvloeden. Het doel van dit 

hoofdstuk is om een beoordelingsmethode te presenteren 

waarmee beoordeeld kan worden of de investering in een groen 

gevelsysteem van economisch nut is. Daarbij wordt uitgegaan van 

het volgende principe. Wanneer er geïnvesteerd wordt in een 

groene gevel die zo ontworpen is dat deze effect heeft op de 

psyche zal dit leiden tot een verhoogde arbeidsproductiviteit. 

Deze verhoogde arbeidsproductiviteit zal een financieel voordeel 

opleveren die de investering in een groene gevel zal 

rechtvaardigen.  

Veel onderzoek is er gedaan naar de invloed van het binnenklimaat op arbeidsproductiviteit in een 

kantooromgeving (Clements-Croome, 2000). Deze effecten zijn gekwantificeerd en er is een 

rekenmethode aangedragen om te beoordelen of een investering in het binnenklimaat in een 

kantooromgeving rendabel is (Wargocki en Seppänen, 2006). Hierbij worden gebouwkosten en 

bedrijfskosten vergeleken met productieopbrengsten. Deze methode wordt gebruikt voor het effect van 

groen op arbeidsproductiviteit in een kantooromgeving. Naar dat effect is veel onderzoek gedaan (Bakker 

en van der Voordt, 2010). Een aantal van deze onderzoeken worden ook in dit hoofdstuk besproken, om 

zo het effect van groen op de arbeidsproductiviteit in een kantooromgeving vast te stellen. Veel van dit 

onderzoek is gericht op de kantooromgeving. Om deze reden blijft dit onderzoek beperkt tot de 

kantooromgeving.  

 Arbeidsproductiviteit 6.1

In deze paragraaf wordt uitgelegd wat het begrip arbeidsproductiviteit inhoudt en wat dit betekent in 

een bedrijfsmatige omgeving.  

Efficiency is het produceren tegen zo laag mogelijke kosten. In een bedrijf dat efficiënt werkt worden bij 

de productie weinig kapitaalfactoren verspild, oftewel er wordt efficiënt omgegaan met arbeid, 

grondstoffen en kapitaal (Alblas et al., 2006). Productiviteit is een toepassing van efficiency. Productiviteit 

geeft een verhouding weer, en het wordt als volgt uitgedrukt: 

                
         

     
 

(1) 

Investering groene gevel

Hogere arbeidproductiviteit

Financieel voordeel 
 

Figuur 6.1 Principe (naar: Wargocki en 

Seppänen, 2006). 
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Voor zowel de productie als het offer geldt dat zowel 

kwaliteit als de kwantiteit van invloed zijn op de 

productiviteit. Voor de winstgevendheid van een 

onderneming is naast de productiviteit ook de 

marktsituatie van invloed. Hier is de verhouding tussen 

de inkoop- en de verkoopprijs van belang (Seppänen, 

2004).  

Een voorbeeld van productiviteit is arbeidsproductiviteit; 

het aantal geproduceerde producten (resultaat) per 

arbeidsuur (offer). In een kantooromgeving speelt de factor arbeid een grote rol in de kosten. Een 

verhoging van de arbeidsproductiviteit heeft dan ook een positief effect op de winst van een bedrijf. 

Meerdere factoren beïnvloeden de arbeidsproductiviteit. Zo hebben sociale factoren betrekking op de 

verhoudingen tussen personen. Organisatie gaat over leiderschap en organisatiestructuur. Persoonlijke 

eigenschappen gaan over de houding ten 

opzichte van het werk, waarbij 

carrièregerichtheid, werk/privé balans en 

toewijding een rol spelen (Clements-

Croome, 2000). In dit hoofdstuk wordt de 

relatie tussen productiviteit en de kwaliteit 

van de binnenruimte onderzocht. In het 

bijzonder wordt er gekeken naar het effect 

van groen op arbeidsproductiviteit.  

 Factoren die arbeidsproductiviteit beïnvloeden 6.2

Om een productieve ruimte te creëren is het noodzakelijk inzicht te hebben in hoe het menselijk lichaam 

omgaat met werk. Concentratie is nodig om goed en productief werk te verzetten. Concentratie is een 

stemming waar in gekomen moet worden. Deze stemming is 90 tot 120 minuten vol te houden. De 

natuurlijke vermoeidheid komt op en de concentratie zakt. Na een kleine pauze kan de concentratie weer 

opgepakt worden. Dit ritme herhaalt zich gedurende dag de zolang men wakker is (De Marco en Lister, 

1987). Het verlies aan arbeidsproductiviteit in een kantooromgeving kan behoorlijk zijn. Wanneer een 

gebouw goed ontworpen wordt, kan dit leiden tot een toename van 17 procent in de 

arbeidsproductiviteit. De facility manager speelt in een cruciale rol in om dit niveau te behouden (Evens 

et al., 1998). Zelfs in een goed gemanaged kantoor gaan ongeveer 70 productieve minuten verloren op 

een achturige werkdag (Mawson, 2002). Het belang van een goede kwaliteit van de binnenruimte is 

groot. Wanneer de kwaliteit van de binnenruimte niet optimaal is, kan dit leiden tot een verlaagde 

arbeidsproductiviteit en dus tot een lagere omzet. Het verlies in omzet weegt vaak niet op tegen de 

kosten die bespaart worden om de kwaliteit van de binnenruimte op een goed niveau te brengen.  

6.2.1 De psychologische factor welbevinden 

Welbevinden is een belangrijk begrip in de psychologie. Dan wordt er gesproken over tevredenheid, 

geluk en bewustzijn. Onderzoek naar welbevinden wijst uit dat dit samen gaat met goede familiebanden 

en vriendschappelijke relaties, minder zelfwaarneming (dit is de observatie van datgene wat zich in het 

eigen bewustzijn afspeelt), minder vijandig gedrag, minder beledigend gedrag en verminderde 

vatbaarheid voor ziekten. Het blijkt ook dat blije personen tevreden zijn met de controle over hun leven, 

zowel op het werk als thuis. (Myers en Diener, 1997) Er kan dan ook aangenomen worden dat de 

productiviteit van een persoon hoog is als zijn welbevinden dat ook is.  

Productie

Productiviteit

Offer

Inkomsten

Winst

Uitgaven

Verkoopprijs

Ratio

Inkoopprijs
 

Figuur 6.2 Factoren die de winstgevendheid beïnvloeden 

(Seppänen, 2004) 

Organisatie

Persoonlijke eigenschappen

Sociaal

Arbeidsproductiviteit

Kwaliteit binnenruimte
 

Figuur 6.3 Factoren die arbeidsproductiviteit beïnvloeden (Clements-

Croome, 2000)  
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Welbevinden weerspiegelt iemands gevoel over 

zichzelf en zijn houding ten opzichte van de wereld. 

Welbevinden kan gedefinieerd worden in drie schalen. 

Namelijk de schaal van behagen tot onbehagen, van 

enthousiasme tot depressie en van onbezorgdheid tot 

bezorgdheid. Deze eigenschappen van welbevinden 

zijn zowel werk als niet werk gerelateerd (Warr, 1998). 

Het gaat er om het welbevinden van werknemers te 

verhogen zodat zij een hogere arbeidsproductiviteit 

krijgen. Werknemers verschillen van elkaar en de een 

zal meer talent hebben dan de andere. Het gaat erom dat hun capaciteiten benut worden. Townsend, 

(1997) stelt dat 25 procent van de werknemers plezier haalt uit het werk, 75 procent doet dat niet. Wel 

kan gesteld worden dat de productiviteit er onder leidt als werknemers geen plezier in hun werk hebben. 

Dit kan leiden tot conflicten, het nemen van lange pauzes en het maken van fouten. Het is dus zaak om 

het welbevinden op het werk te verhogen zodat dit een positief effect heeft op de arbeidsproductiviteit.  

6.2.2 Binnenmilieu 

Nadelige gezondheidseffecten of ongemak door een ontoereikende kwaliteit van het binnenmilieu kan 

leiden tot een verminderde arbeidsproductiviteit. Dit kan op verschillende manieren, namelijk door dat 

men niet in staat is om het werk goed uit te voeren, afwezigheid door ziekte of andere binnenmilieu 

gebonden factoren, en in het meest extreme geval blijvende invaliditeit en dood. In het vorige hoofdstuk 

zijn de effecten van een slecht binnenmilieu op de gezondheid beschreven.  

 Het effect van groen op de arbeidsproductiviteit 6.3

Het doel van deze paragraaf is het verband aan te tonen tussen groen en arbeidsproductiviteit. In deze 

paragraaf worden een aantal onderzoeken geanalyseerd. In al deze onderzoeken is een direct verband 

onderzocht tussen de aanwezigheid van planten en arbeidsproductiviteit. Arbeidsproductiviteit wordt in 

deze onderzoeken anders gedefinieerd en gemeten. Door de onderzoeken te beschrijven kunnen deze 

toch met elkaar vergeleken worden.  

6.3.1 Plants in the Workplace, The Effects of Plant Density on Productivity, Attitudes, and Perceptions 

(Larsen et al., 1998). 

Onderzoeksontwerp 

Dit experimentele onderzoek is opgezet om de mogelijke effecten van kamerplanten op de productiviteit 

van een deelnemer, op de houding ten opzichte van een werkplek, en op de algehele stemming in een 

kantooromgeving te onderzoeken. In dit experiment werd de hoeveelheid planten gevarieerd van geen 

planten, een matige hoeveelheid planten en veel planten. 

Testomgeving 

De kantoorruimte (fig. 6.5) waarin het experiment in uitgevoerd is, heeft een oppervlakte van 12 m2 en 

een volume van 31 m3. Het recent gerenoveerde kantoor op de Universiteit van Illionois, op de Urbana-

Champaign campus. De inrichting was kenmerkend voor die universiteit. Voor het raam in het kantoor 

zaten horizontale lamellen die gesloten waren om het licht in de ruimte constant te houden. Dit had als 

gevolg dat er geen uitzicht naar buiten was. Veder was de ruimte zo ingericht dat de ruimte de 

effectvariabelen zo min mogelijk zou beïnvloeden.  

Behagen

Onbehagen

Onbezorgd

Bezorgd Enhousiasme

Depressie

 

Figuur 6.4 De drie schalen van welbevinden 
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Testvariabelen 

In het kantoor zoals beschreven werd de hoeveelheid planten 

gevarieerd. De hoeveelheid planten in de ruimte is de oorzaak- of 

experimentvariabele in dit onderzoek. Het kantoor zonder planten 

bevatte de inrichting zoals hierboven beschreven, dus zonder 

planten. In het geval er gemeten werd met een matige 

hoeveelheid planten, werden er aan het kantoor met de 

basisinrichting 10 planten toegevoegd. Deze besloegen 7,2% van 

het ruimtevolume. In het geval er gemeten werd met een veel 

planten, werden er aan het kantoor met de basisinrichting 22 

planten toegevoegd. Deze besloegen 17,9% van het ruimtevolume. Planten werden verdeeld in de ruimte 

neergezet. De effectvariabele arbeidsproductiviteit werd gemeten door de testpersonen in een stuk tekst 

zo veel mogelijk de letter “t” en “f” te laten omcirkelen. Naast deze arbeidsproductiviteitstest werd ook 

gevraagd om een vragenlijst in te vullen waarin gevraagd werd de aantrekkelijkheid van het kantoor en 

het comfort te beoordelen, de beleving en de stemming aan te geven en een waarde oordeel te geven 

aan de eigen prestatie.  

Testpersonen 

Voor dit onderzoek is een gelegenheidssteekproef genomen. Dit houdt in dat de steekproef niet geheel 

representatief is. Posters om deelnemers te werven werden opgangen in een kerk en in diverse 

gebouwen van de universiteit waar dit onderzoek uitgevoerd is. Op de posters werd aangegeven dat het 

doel van het onderzoek was om de relatie tussen lettergrootte, lettertype en de leesbaarheid te 

onderzoeken. In totaal deden 81 deelnemers mee aan het onderzoek. Ze kregen hiervoor een vergoeding 

van $5,-. Waarvan 28 (35%) in het kantoor zonder planten, 27 (33%) in het kantoor met een matige 

hoeveelheid planten, en 26 (32%) in het kantoor met een groot aantal planten.  

Testprocedure 

Deelnemers denken dat ze deelnemen aan een onderzoek naar lettertypen. Ze worden ontvangen in een 

ontvangsthal en worden daarna in het kantoor geplaatst met de al klaarstaande plant configuratie (geen 

planten, een matige hoeveelheid planten of veel planten). Dan moeten ze 3 minuten wachten met als 

doel om aan de ruimte te wennen. Daarna voeren de deelnemers drie taken uit. Eerst een eenvoudige 

taak om verder aan de ruimte te wennen. Daarna een productiviteitstest waarbij er in één minuut zoveel 

mogelijk keer de letter “t” en “f” in een tekst omcirkelt moet worden. Hierna vult de deelnemer nog een 

vragenlijst in waarbij gevraagd wordt om aan te geven hoe de stemming was tijdens het experiment. 

Daarna werd gevraagd om 5 positieve en 5 negatieve eigenschappen van de kantoorruimte te 

omschrijven. Daarna wordt er nog een vragenlijst ingevuld waarin de deelnemer aangeeft hoe zijn 

stemming was, wat die gene van de kantoorruimte vond en om zijn eigen productiviteit te beoordelen.  

Testresultaten 

De resultaten van de productiviteitsopdracht laten een omgekeerd lineair verband zien tussen het aantal 

planten op kantoor en de productiviteit. Dit verschil was significant. Wel is de perceptie van productiviteit 

hoger als er planten aanwezig zijn. Ook geven de deelnemers die in de testruimte met planten hebben 

gezeten een significant hoger niveau van hun stemming en beleving aan.  

 

 

 

Figuur 6.5 Testomgeving (Larsen et al., 1998) 
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Tabel 6.1 Gemiddelde waarden en standaard afwijking 

 Aantal planten 

 Geen Matig  Veel 

Steekproefgrootte (N=81) 28 27 26 

Productiviteitstest*/**    

Gemiddelde 43,55 40,28 38,24 

Standaarddeviatie 6,76 6,94 8,64 

Beoordeling aantrekkelijkheid kantoor*    

Gemiddelde 3,68 4,11 4,77 

Standaarddeviatie 1,52 1,58 1,18 

Beoordeling comfort    

Gemiddelde 5,29 5,11 5,62 

Standaarddeviatie 1,65 1,74 1,44 

Beoordeling beleving*    

Gemiddelde 5,29 6,15 5,73 

Standaarddeviatie 1,18 1,03 1,12 

Beoordeling stemming    

Gemiddelde 3,59 3,73 3,65 

Standaarddeviatie 0,75 0,53 0,63 

Beoordeling eigen productiviteit    

Gemiddelde 4,93 5,30 5,12 

Standaarddeviatie 1,05 1,17 0,99 

*: Significante verschillen waargenomen  

**: Productiviteit zijn aantal goede letters per minuut. Stemming is gemeten in een 
5-puntsschaal (extreem somber – extreem blij). De ander variabelen zijn gemeten 
in een 7-puntsschaal (negatief -> positief). 

6.3.2 Effects of the foliage plant on task performance and mood (Shibata en Suzuki, 2002) 

Onderzoeksontwerp 

In dit onderzoek moesten de proefpersonen een associatie- of een sorteertaak uitvoeren. De 

proefpersonen werden gevraagd om 30 woorden te bedenken bij 20 verschillende 

bijvoeglijknaamwoorden die hun gegeven waren. Voor de sorteertaak werd aan de proefpersonen 

gevraagd of zij de kaarten met daarop de namen van 180 Japanse universiteiten op alfabetische volgorde 

konden plaatsen. De kaarten werden aan ieder proefpersoon in dezelfde “willekeurige” volgorde aan 

geboden. Voor en na de taak vullen de proefpersonen een vragenlijst in waarin gevraagd werd naar hun 

stemming.  

Testomgeving 

In figuur 6.6 zijn de drie configuraties weergegeven waarbij gemeten is. Deze ruimte had een afmeting 

van 5,81 m bij 2,78 m en had een hoogte van 2,35 m. Het bureau had een afmeting 90 cm x 90 cm. Het 

raam van de kamer is gesitueerd op het zuiden. Voor het raam hingen gordijnen en lamellen zodat de 

proefpersonen niet naar buiten konden kijken. Dit had als gevolg dat er geen uitzicht naar buiten was. 

Het onderzoek werd gedaan onder drie condities. In de eerste conditie stond de 1 meter hoge plant voor 

de proefpersoon op 1,45 m vanaf het bureau. In de tweede conditie stond die zelfde plant 1,45 m naast 

het bureau. In de derde conditie was er helemaal geen plant aanwezig.  
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Testvariabelen 

De oorzaak- of experimentvariabele in dit onderzoek is 

het geslacht, man of vrouw en de plantsituatie, de plant 

voor het bureau, de plant naast het bureau en geen 

plant. De effect variabele is de arbeidsproductiviteit voor 

repeterend werk en creatief werk. Deze wordt 

respectievelijk gemeten door de sorteertaak en 

associatietaak.  

Testpersonen 

164 Studenten hebben aan het onderzoek 

deelgenomen. Hiervan waren er 83 man en 63 vrouw. 

De deelnemers hebben een studiepunt gekregen voor 

de deelname.  

Testprocedure  

De 164 proefpersonen werden willekeurig toegewezen aan één van de twee taken en aan één van de drie 

ruimte condities. Wanneer de proefpersonen de ruimte binnenkwamen moesten ze eerst 5 minuten in de 

ruimte wachten. Daarna werd de proefpersonen gevraagd om een vragenlijst in te vullen waarop ze op 

een 7-puntsschaal aan moesten geven in hoeverre ze bepaalde emoties voelden. Daarna werden de 

proefpersonen gevraagd om de associatie- of de sorteertaak uit te voeren. Voor beide taken werd 10 

minuten gegeven. Hierna werden de proefpersonen weer gevraagd om de vragenlijst in te vullen. 

Testresultaten 

De score voor de associatietaak is het totale aantal woorden die de proefpersonen genereerde. Voor de 

sorteertaak was het aantal kaartjes dat op alfabetische volgorde geplaatst de score. Een duidelijk verschil 

is gevonden tussen de associatie- en de sorteertaak. Uit de statistische analyse blijkt er alleen een 

significant verschil te zijn voor de associatietaak met mannen tussen de geen plant conditie en de voor 

plant conditie. Er zijn respectievelijk 10 en 14 metingen gedaan. Voor de sorteertaak zijn geen significante 

verschillen gevonden. 

6.3.3 Interior Plants May Improve Worker Productivity and Reduce Stress in a Windowless Environment 

(Lohr et al., 1996) 

Onderzoeksontwerp 

In dit onderzoek moesten de proefpersonen een computertaak uitvoeren waarmee de reactiesnelheid 

van de persoon gemeten werd. Tegelijkertijd werd het stressniveau gemeten aan de hand van 

 

Figuur 6.6 Ruimte indeling voor iedere conditie (Shibata 

en Suzuki, 2002) 

 

Figuur 6.7 Score associatietaak (Shibata en Suzuki, 2002) 

 

Figuur 6.8 Score sorteertaak (Shibata en Suzuki, 2002) 
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fysiologische indicatoren. Voor en na de taak werd gevraagd of de proefpersonen zich oplettend of 

geconcentreerd voelde. Dit werd onder twee condities gemeten namelijk wel of geen planten aanwezig 

in de ruimte.  

Testomgeving 

De experimenten werden uitgevoerd in computerruimte met 27 computerwerkplekken. Deze ruimte 

heeft een oppervlakte van 99 m2 met een afmeting van 13,5 m x 7,3 m en was 2,6 m hoog. De ruimte had 

geen ramen en geen decoratieve elementen. De ruimte was gebroken wit en de bureaus waren oranje. 

Het was gemiddeld 27 °C met een relatieve vochtigheid van 38% en een verlichtingssterkte van 420 lux 

op het bureau tijdens de experimenten. De testpersonen werden in de plantsituatie of in de niet-

plantsituatie gemeten, dus niet in beide situaties. 

Testvariabelen 

De oorzaak- of experimentvariabele is het wel of niet aanwezig zijn van planten in de ruimte. In de 

conditie met planten werden er in de ruimte 19 planten van verschillende grote geplaatst. De gemeten 

effectvariabelen zijn arbeidsproductiviteit, stress en stemming. De arbeidsproductiviteit uitgedrukt in 

reactietijd en het aantal gemaakte fouten. Stres is gemeten aan de hand van de bloeddruk. Een verhoging 

van de bloeddruk duidt op een verhoging van het stressniveau. De stemming is gemeten op een 5-

puntsschaal in hoeverre een bepaalde emotie voor de proefpersoon op dat moment van toepassing is.  

Testpersonen 

De 96 proefpersonen deden vrijwillig mee aan het onderzoek. 78% Van de proefpersonen was jonger dan 

25 jaar. 84% Was student en de rest, behoorde tot het universiteitspersoneel of woonde in het 

universiteitsgebied. De helft van de deelnemers was man en de andere helft vrouw.  

Testprocedure 

Per onderzoek werden maximaal acht personen onderzocht. De proefpersonen kwamen de ruimte 

binnen en namen plaats achter de testopstelling. Vervolgens werden de proefpersonen door de volgende 

serie van taken begeleid. Als eerste werd de vragenlijst ingevuld waarin de proefpersonen hun stemming 

aangaven. Daarna werd de hartslag en de bloeddruk gemeten. Dit werd gevolgd door een 

productiviteitstest waarbij halverwege de hartslag en de bloeddruk weer gemeten werd. Na de test werd 

de zelfde vragenlijst ingevuld als voor de test en werd weer de hartslag en bloeddruk gemeten. 

Testresultaten 

Aan de hand van de vragenlijst zijn er bijna geen significante verschillen gemeten tussen de 

proefpersonen voor de meting, na de meting, de aan- en afwezigheid van planten. Over het algemeen 

werd er een gematigd niveau van positieve emoties aangegeven, zoals zorgeloosheid en enthousiasme en 

een laag niveau van negatieve emoties zoals woede en angst. Het enige significante verschil dat gemeten 

werd, is dat proefpersonen in de plantsituatie na de test aangaven dat zij meer oplettend en 

geconcentreerd waren dan daarvoor. Dit is weergegeven in figuur 6.9. met het verschil tussen ‘a’ en ‘b’. 

Er is geen significant verschil gevonden in hartslag tijdens de verschillende meetmomenten en 

testsituaties. Wel is er een significant verschil gevonden in de systolische bloeddruk (bovendruk). Voordat 

het experiment startte, was de bloeddruk in de twee testsituaties gelijk. Het verschil in bloeddruk tussen 

beide situaties was wel significant. De systolische bloeddruk steeg in beide testsituaties terwijl de 

productiviteitstaak uitgevoerd werd. Dit duidt op een verhoging van het stressniveau. Deze stijging was 

minder bij de proefpersonen in de testsituatie met planten dan in de situatie zonder planten 
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(respectievelijk +1 en +4 mm Hg). Na het experiment was de afname van de systolische bloeddruk bij de 

proefpersonen in de situatie met planten groter dan in de situatie zonder planten (respectievelijke -4 en -

2 mm Hg) (fig. 6.10). De verschillen in bloeddruk zijn niet significant. 

 

Figuur 6.9 Antwoord op: ‘ik voel me aandachtig en 

geconcentreerd’ 1: helemaal niet -> 5: heel erg. (Shibata en 

Suzuki, 2002) 

 

Figuur 6.10 Systolische bloeddruk voor tijdens en na de taak (Shibata en 

Suzuki, 2002) 

De resultaten van de productiviteitstest geven aan dat de aanwezigheid van planten geen significant 

effect heeft op het aantal fouten gemaakt in deze test. De proefpersonen maakten in beide testsituaties 

een vergelijkbaar aantal fouten. Reactietijd in de testsituatie met planten was 12% hoger dan in de 

situatie zonder planten. Dit verschil was significant. Dit is weergegeven in figuur 4.11 . Dit geeft aan dat 

planten kunnen bijdragen aan een verhoogde productiviteit.  

 

Figuur 6.11 Fouten en reactietijd in de aan- en afwezigheid van 

planten (Shibata en Suzuki, 2002) 

6.3.4 Conclusie 

Aan de hand van de beoordeelde studies kan geconcludeerd worden dat planten een positief effect 

kunnen hebben op de productiviteit. Het is niet mogelijk om te concluderen dat planten zonder enige 

voorwaarden een positief effect hebben op de arbeidsproductiviteit. In de onderzoeken waarin 

eenvoudige seriematige taken uitgevoerd werden bleek dat planten een negatief of geen effect hadden 

op de arbeidsproductiviteit. Wanneer de proefpersonen een creatieve taak uitvoerden is er bij mannen 

een significant positief effect gevonden op de productiviteit. Daarbij is reactietijd in een plantsituatie 

korter. Naast de effecten van planten op de directe arbeidsproductiviteit zijn er ook positieve effecten 

gevonden die niet direct een positief effect hebben op de arbeidsproductiviteit, maar op de langere 

termijn wel bij kunnen dragen. Zo is de stemming en het zelfvertrouwen over de uitgevoerde taak in een 

ruimte met planten hoger en het stressniveau lager. Dit zou kunnen leiden tot een lager ziekteverzuim.  
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Voor de ontwikkeling van een groen gevelsysteem dat een positief effect heeft op de kwaliteit van de 

binnenruimte en daarmee ook op de arbeidsproductiviteit betekend dit het volgende: Een groen 

gevelsysteem zou het beste toegepast kunnen op een kantoorgebouw waar het werk vooral een creatief 

karakter heeft, het werk stressvol is of een korte reactie tijd gewenst is. 

 Kosten in een kantoorgebouw 6.4

In veel gevallen worden gebouwen gezien als kostenpost in plaats van een investering de organisatie die 

bijdraagt aan een efficiënt bedrijfsproces. Een groene gevel die effect heeft op de arbeidsproductiviteit 

leidt tot extra investeringskosten en tot extra opbrengsten door een verhoogde productiviteit. Het doel 

van deze paragraaf is inzichtelijk te maken hoe deze kosten en opbrengsten zich tot elkaar verhouden. 

De kosten in een kantoorgebouw verschillen door verschillende factoren zoals gebouwtype, locatie, 

klimaat, materiaal gebruik, energieprijs, onderhoud en andere factoren. Deze kosten worden uitgedrukt 

in €/m2. Om vergelijkingen tussen gebouwen mogelijk te maken moeten de verschillende kosten goed 

gedefinieerd worden. Wanneer deze kosten voor één gebouw vergeleken worden met de extra 

investeringen in arbeidsproductiviteit is dit van minder belang, omdat dit hetzelfde gebouw betreft. 

Gebouwkosten zijn onder te verdelen in bedrijfs- en onderhoudskosten en jaarlijkse of annuïteitskosten 

gerekend voor de oprichting van het gebouw. Bedrijfs- en onderhoudskosten zijn onder te verdelen in 

gebruik van nutsvoorzieningen, schoonmaakkosten en onderhoud. (Wargocki en Seppänen, 2006) 

Om het verband weer te tussen de verschillende kosten en opbrengsten, kan een eenvoudige vergelijking 

opgesteld worden (Skåret 1992, Hanssen 1997): 

                (2) 

  
 

         
 

(3) 

Waarin: 

B Geïnvesteerde kapitaalkosten gerelateerd tot het gebouw, meubilair en installaties [€] 

  Annuïteit factor [-] 

i Rentevoet als fractie [-] 

n Aantal jaren waarvoor de investering wordt gedaan [-/y] 

E Jaarlijkse energie kosten [€/a] 

M Jaarlijkse bedrijfs- en onderhoudskosten [€/a] 

C Jaarlijkse schoonmaakkosten [€/a] 

S Jaarlijkse salariskosten inclusief alle gerelateerde kosten [€/a] 

P Jaarlijkse productie opbrengsten [€/a] 

G Jaarlijkse winst [€/a] 

   

Deze vergelijking (2) kan herschreven worden om de relatie te bepalen tussen extra kosten en minimaal 

extra benodigde productie opbrengsten. In deze formule wordt de kwantitatieve verandering (∆) 

geïntroduceerd. Hierbij gebruikt een werknemer oppervlakte y en de gebouwkosten per oppervlakte-

eenheid. Om de situaties goed te kunnen vergelijken wordt er vanuit gegaan dat de jaarlijkse winst en de 

jaarlijkse salariskosten niet veranderen (∆S = 0) (∆G = 0).  

                   (4) 
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Waarin: 

b Geïnvesteerde kapitaalkosten gerelateerd tot het gebouw, meubilair en installaties  [€/m2] 

e Jaarlijkse energie kosten [€/a m2] 

m Jaarlijkse bedrijfs- en onderhoudskosten [€/a m2] 

c Jaarlijkse schoonmaakkosten [€/a m2] 

s Jaarlijkse salariskosten inclusief alle gerelateerde kosten [€/a m2] 

P Jaarlijkse productie opbrengsten per werknemer [€/a] 

y Oppervlakte per werknemer [m2/werknemer] 

 

Wanneer er extra kosten gemaakt worden, moet de productie met een gelijke hoeveelheid toenemen om 

de extra kosten terug te verdienen. In het geval dat de kosten relatief vergeleken worden, zal een 

bepaalde toename niet één op één leiden tot een gelijke relatieve toename in de productie. De winst is in 

vergelijking vier namelijk buiten beschouwing gelaten. Ook wanneer je naar een kosten categorie kijkt 

ten opzichte van de productie gaat dit niet op. Daarom is er een factor nodig die de verhouding aangeeft 

tussen de productie en de in beschouwing genomen kosten. Dit leidt tot de volgende vergelijking: 

       

      
 

         

      
 
          

         
 

Of 

      

         
 
       

      
 

          

         
 

(5) 

Voor de verandering in kosten ten behoeven van oprichting geldt:  

    

   
 

 

     
 
  

 
 

(6) 

     

 
 
  

 
 

  

 
 

(6) 

Voor de verandering in energiekosten geldt: 

   

 
 
  

 
 

  

 
 

(7) 

Voor de verandering in onderhoudskosten geldt: 

   

 
 
  

 
 

  

 
 

(8) 

Voor de verandering in schoonmaakkosten geldt: 

   

 
 
  

 
 

  

 
 

(9) 

 

Van de typische bedrijfskosten in een kantoorgebouw liggen de gebouw gebonden kosten doorgaans 

tussen de 3% en de 5% van de personeelskosten en andere operationele bedrijfskosten. De gebouw 

gebonden kosten zijn de ontwerpkosten, bouwkosten, onderhoudskosten en kosten voor nuts 
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voorzieningen. Voor die kosten in een kantoorgebouw kunnen de volgende verhoudingen aangehouden 

worden. 

Tabel 6.2 Ratio’s (Naar: Evans et al. 1998) 

Ontwerp 0.1 

Kosten t.b.v. oprichting 1 

Onderhoud en gebouw gebonden bedrijfskosten 5 -9 

Personeelskosten en andere operationele bedrijfskosten 200 

  

Dit betekend grofweg dat een organisatie in een kantooromgeving voor iedere euro die uitgegeven wordt 

aan de oprichting oftewel bouwkosten er tussen de vijf en de negen euro uitgegeven wordt om de het 

gebouw operationeel te houden en er 200 euro uitgeven wordt aan personeelskosten en andere 

operationele bedrijfskosten (Evans et al. 1998). Dit houdt in dat de impact van een grotere uitgave aan 

oprichtingskosten maar een relatief kleine productiviteitsverandering nodig is om de gedane investering 

terug te verdienen. Het volgende rekenvoorbeeld illustreert dit aan hand van formule (6) die wordt 

gegeven (Wargocki en Seppänen, 2006) met de volgende waarden. 

a = 0,11 (7% rente, 15 jaar) 

b = 1500 (€/m2) 

y = 20 (m2/werknemer) 

P = 50.000 (€/werknemer) 

 

Wanneer de volgende waarden ingevuld worden in formule (6) geldt:  

  

 
        

  

 
 of       

  

 
 

  

 
 

Dit houdt in dat een toename van de investeringskosten van 15% gerechtvaardigd is als dit leidt tot een 

verhoging van de productiviteit van meer dan 1%. Wanneer productiviteit uitgedrukt wordt in nuttig te 

besteden tijd dan is in dit geval bij een werkdag 8 uur een productiviteitwinst nodig van 4:48 minuten. 

Deze simpele berekening geeft aan dat in dit geval een relatief grote verandering in de investeringskosten 

maar hoeft te leiden tot een kleine productiviteitstoename om economisch nut te hebben. 

6.4.1 Conclusie 

In een kantoor gebonden bedrijfsomgeving zijn de jaarlijkse gebouwkosten doorgaans maar een klein 

deel van de totale bedrijfskosten, terwijl arbeidskosten daar een groot deel van uitmaken. Het gebouw 

bepaalt wel voor een groot deel de kwaliteit van de productieomgeving. Extra investeren in een 

kantoorgebouw om zo een verbetering van de kwaliteit van de productieomgeving de realiseren is 

daarom financieel snel aantrekkelijk. Een relatief kleine verandering in de arbeidsproductiviteit is maar 

nodig tegenover een relatief grote investering in de kantoorruimte.  

 Conclusie 6.5

Er is al geconcludeerd dat een groen gevelsysteem een positief effect kan hebben op de 

arbeidsproductiviteit. Dit geld voor creatief werk, stressvol werk en werk waar een korte reactietijd voor 

nodig is. In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat investeren in de kwaliteit van de productieomgeving 

financieel aantrekkelijk kan zijn omdat er normaal gesproken voor een vergroting van de gebouwkosten 

een relatief kleine verandering in de arbeidsproductiviteit nodig is om deze investering terug te 
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verdienen. Aan de hand van deze twee conclusies samen kan geconcludeerd worden dat een investering 

in een groene gevel die een positief effect heeft op de arbeidsproductiviteit financieel aantrekkelijk kan 

zijn. Of de groene gevel een daadwerkelijk financieel voordeel heeft is afhankelijk de situatie. Zo zijn het 

soort werk en de grootte van effect van het groen op de arbeidsproductiviteit van belang. Daarnaast zijn 

ook de jaarlijkse gebouwkosten per oppervlakte, de productie per oppervlakte en de verandering in 

gebouwkosten door de investering van belang (6).  
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7 TOEPASSING 

In dit hoofdstuk wordt een bestaand gevelsysteem toegepast op een kantoorgebouw. Het doel is om te 

onderzoeken of er bestaande groene gevelsystemen zijn die toegepast kunnen worden op een 

kantoorgebouw, zodat die een positief effect hebben op de psyche en arbeidsproductiviteit. De 

toepassing richt zich niet op een bouwtechnische uitwerking, maar op het effect dat die gevelsystemen 

hebben op de arbeidsproductiviteit ten opzichte van de kosten van het gevelsysteem.  

 Context van toepassing 7.1

7.1.1 Het soort werk waar een groene gevel effect op heeft 

Het positieve effect op de psyche gaat samen met een verhoogde arbeidsproductiviteit. De effecten zijn 

gevonden voor werk met een creatief karakter, voor werk dat stressvol is of werk waar een korte reactie 

tijd voor gewenst is. Voorbeelden van creatief werk zijn: het werk in een ontwerpomgeving zoals een 

architectenbureau of een werktuigbouwkundig ontwerpbureau, maar ook werk in adviesbureau een kan 

als creatief getypeerd worden. Creatief werk bestaat uit het genereren van nieuwe ideeën waarbij het 

proces zelf vormgegeven moet worden en de oplossingen zelf bedacht moeten worden. Dit is het 

tegenovergestelde van seriematig werk waar groen geen positief effect op heeft. Hier staan de 

activiteiten die uitgevoerd moeten worden en het proces al vast. Een ander voorbeeld van een 

werkomgeving waar een groene gevel toegepast zou kunnen worden is een effectenkantoor waar een 

hoog stressniveau heerst en waar snel gereageerd moet worden op veranderingen. Nog een ander 

voorbeeld is een verkeerscontrolekamer of een controlekamer van een industrieel proces. Hier is snel 

oplossingen bedenken voor problemen en snel handelen noodzakelijk.  

 

 

Figuur 7.1 Architectenbureau (Archined) 

 

Figuur 7.2 Effectenkantoor (Indian share 

market) 

 

Figuur 7.3 Controlekamer (NRC) 

7.1.2 Fysieke eisen 

Een groene gevel die een positief effect heeft op de kwaliteit van binnenruimte zou gerealiseerd kunnen 

worden als deze ingezet wordt voor het verbeteren van de psychologische factoren. Uit het onderzoek 

blijkt dat zicht op groen voldoende is om effect te hebben op de psyche. Of het groen in de ruimte of 

buiten de ruimte geplaatst wordt, is niet van belang. Ook het soort groen lijkt niet belangrijk. Zicht op een 

stedelijke omgeving heeft een negatief effect op het stemmings- en stressniveau en moet daarom 

vermeden worden. De planten hebben zonlicht nodig om te kunnen leven. De planten dienen daarom zo 

in de gevel geplaatst te worden dat deze in het licht staan en van binnen uit gezien kunnen worden.  
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 Toepasbare gevelsystemen 7.2

De eisen waaraan een groen gevelsysteem moet voldoen is dat het groen zichtbaar is van binnen en het 

groen van buiten beschenen kan worden door de zon. Daarbij moet het systeem toegepast kunnen 

worden over meerdere bouwlagen en moet het groen onderbroken kunnen worden voor zicht naar 

buiten.  

De meeste groene gevelsystemen zijn opgebouwd uit aaneengesloten 

plantenbakken, gelaagde plantzakken of massieve kernen waaruit planten 

groeien. Dit is beschreven in hoofdstuk 3. Deze systemen zijn gemaakt om 

tegen dichte geveldelen geplaatst te worden. De plant groeit aan de 

voorzijde. De achterzijde is niet groen en blijft uit het zicht (fig. 7.4). Deze 

systemen kunnen geen zicht van binnenuit op het groen voorzien, en zijn 

daarom niet geschikt voor de toepassing zoals die in dit hoofdstuk beschreven 

is. Daarom is een systeem nodig waarbij plantenbakken, zakken of kernen niet 

aaneengesloten zijn. Planten moeten dan vanuit het punt waarin ze wortelen, 

omhoog of omlaag groeien om zo de gevel te bedekken. Die delen waar geen 

plantenbakken, zakken of kernen zitten is het groen van binnen en van buiten 

zichtbaar. Een systeem waar planten in de volle grond wortelen is geen optie. Wanneer het systeem 

meerdere bouwlagen beslaat en het groen om gevelopeningen heen geleid moet worden duurt het erg 

lang voordat het eindbeeld bereikt is. Van de 24 systemen die onderzocht zijn door Clark en Vonk (2012) 

zijn er zijn twee systemen op de markt die aan de beschrijving hierboven voldoen. Dit zijn Mobilane 

Wallplanter en de Wallflore Soft-e.  

Tabel 7.1 Overzicht Mobilane Wallplanter en Wallflore Soft-e 

 Mobilane Wallplanter 

 

  

Figuur 7.5ab Wallplanter (Mobilane) 

Wallflore Soft-e 

 

  

Figuur 7.6ab Soft-e (Wallflore) 

Beplanting Klimplanten Klimplanten 

Groeimedium Samengesteld substraat Steenwol 

Afmetingen   

Plantenbak/-kern  

  (d x h x l) 

500 x 500 x 3900 mm 115 x 250 x 1200 mm 

115 x 250 x 900 mm 

115 x 250 x 600 mm 

Onderhoud 1 tot 2 x per jaar snoeien 1 tot 2 x per jaar snoeien 

Gewicht 1450 kg/element of 150 kg/m2 15 – 25 kg/m2 

Aanlegkosten 400 €/m2 300 €/ m2 

Onderhoudskosten Afhankelijk van de situatie 25 €/ m2 

 

 

Figuur 7.4 Principe (Wallflore) 
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Beide systemen hebben een klimhulp waarlangs de klimplanten omlaag klimmen. In de Wallplanter van 

Mobilane groeien de planten uit een bak gevuld met een samengesteld substraat (aarde + een lichte 

toeslag). Dit maakt het systeem in vergelijking het Soft-e systeem van Wallflore tot een zwaar systeem. In 

het Soft-e systeem groeien de planten in de steenwol. Dit steenwol pakket is compact en licht en is 

daarom niet zo opzichtig aanwezig als de planten bakken van de Wallplanter. Bij beide systemen wordt 

water en voedingstoffen met een automatisch systeem bij de plant gebracht. De klimhulp van beide 

systemen kan op de juiste maat geleverd worden, zodat deze juist op de gevel geconfigureerd kan 

worden. 

 Dimensionering  7.3

In deze paragraaf worden de gevelconfiguratie en de afmetingen bepaald van het groene gevelsysteem 

op de gevel en de afmetingen van de ruimte daar achter. Dit wordt gedaan om later in dit hoofdstuk de 

kosten van het gevelsysteem te kunnen bepalen.  

Het blijkt dat het groen niet in de ruimte geplaatst hoeft te worden. Zicht op een stedelijke omgeving 

heeft een negatief effect op de psyche. In de vorige paragraaf is gebleken dat de twee systemen geschikt 

zijn om buiten toegepast te worden. Daarom wordt er gekozen om het groene gevelsysteem toe te 

passen voor een vliesgevel. Ter hoogte van de verdiepingsvloer wordt er telkens een strook groen 

toegepast, zodat een deel van het zicht op de stedelijke omgeving en de hemelkoepel vervangen wordt 

door zicht op groen. Een zichtdeel naar buiten blijft behouden. In figuur 7.7 en 7.8 is het principe 

weergegeven. In bijlage 6 zijn de exacte afmetingen van het element gegeven. Uitgegaan wordt van een 

vrije verdiepingshoogte van 2700mm, een verlaagd systeem plafond van 500mm en een vloerdikte van 

300mm. De bovenzijde van het zichtdeel is 2000mm hoog, de maximale ooghoogte van een staand 

persoon. De onderzijde van het zicht deel is op bureauhoogte en is 700mm hoog.   

 

Figuur 7.7 Aanzicht groen van binnen uit 

 

Figuur 7.8 Doorsnede 

 

De afmetingen van het kantoor waar het gevelsysteem op toegepast wordt, gaat uit van standaard 

kantoren die aan weerszijde van een gang van 2,4 meter geplaatst zijn. Dit levert een gebouwdiepte op 

van 13,2 meter. Hoe de ruimte daadwerkelijk ingedeeld wordt is niet van belang. In bijlage 7 is in een 

schematische plattegrond weergegeven wat de maten van de ruimte zijn.  

 Kostenbepaling 7.4

In deze paragraaf worden de kosten van het groene gevelsysteem vertaald in een minimaal extra 

benodigde arbeidsproductiviteit om het break-evenpoint voor die investering in het groene gevelsysteem 

te bepalen.  
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Voor deze berekening wordt uitgegaan van het Wallflore Soft-e systeem. Hiervan zijn de aanschafprijs en 

de onderhoudskosten bekend. Daarbij is de aanschafprijs van het systeem lager dan die van de 

Wallplanter van Mobilane. Op het Soft-e systeem zit 10 jaar garantie. Uit een gesprek met een 

vertegenwoordiger Wallflore blijkt dat de levensduur van het systeem veel groter is mits er goed 

onderhoud gepleegd wordt. Dit houdt in dat groeimedium 1x per 5 á 10 jaar vervangen moeten worden 

en dat er soms een dode plant vervangen moet worden. De onderhoudskosten zijn €25/m2/jaar. De 

jaarlijkse kosten ten behoeven van de aanschaf wordt bepaald door de rentevoet en de levensduur van 

het systeem. Aan de hand van de rentevoet en de levensduur kan een annuïteitsfactor bepaald worden 

(hoofdstuk 6, formule 3). Door de aanschafwaarde van het systeem te vermenigvuldigen met deze 

annuïteitsfactor kunnen de jaarlijkse kosten bepaald worden ten behoeven van de aanschaf van dat 

systeem. Voor het Soft-e systeem wordt uitgegaan van een levensduur van 20 jaar en een rentevoet van 

5%. Deze 5% zijn de kosten om geld te lenen bij de bank en staan niet voor het gewenste rendement. Er 

wordt namelijk uitgegaan van een break-even situatie. Dit leidt tot een annuïteitsfactor van 0,080. Dus de 

jaarlijkse kosten ten behoeve van de aanschaf van het Soft-e systeem zijn 0,080 x €300 = €24/m2/jaar. 

Het onderhoud kost €25/m2/jaar. De totale kosten van de groene gevel zijn €49/m2/jaar.  

Tabel 7.2 Jaarlijkse kosten per m
2
 groene gevel 

 (€/m2/jaar) 

Jaarlijkse kosten T.B.V. aanschaf 

(Annuïteit x aanschafprijs = 0,080 x €300) 

24,00 

Jaarlijkse onderhoudskosten +    25,00 

  Totaal 49,00 

 

Per verdieping wordt er een strook van 2,2 meter groen toegepast (bijlage 6). Het groen wordt aan beide 

zijden toegepast. Voor de berekening kan dus rekening gehouden worden met een halve gebouwdiepte. 

In dit geval dus 6,6 meter (bijlage 7). De oppervlakte verhouding kantoor:gevelgroen = 3:1. De kosten van 

het groene gevelsysteem per vierkante meter kantoor is €16,33/m2/jaar. 

Tabel 7.3 Jaarlijkse kosten groene gevel per m
2
 kantoor oppervlak 

Jaarlijkse kosten per m2 groene gevel            (€/m2/jaar) 49,00 

Oppervlakte verhouding kantoor/groene gevel /      3,0 

  Jaarlijkse kosten groene gevel per m2 kantoor  (€/m2/jaar)             16,33 

 

De kosten van het groene gevelsysteem zijn uitgedrukt zijn uitgedrukt in €/m2 kantoor oppervlak. Om dit 

te kunnen vergelijken met de productiviteit, moet de productie ook in €/m2 uitgedrukt worden. Hierop 

zijn een aantal factoren van invloed: het aantal uren dat er per jaar op een werkplek gewerkt wordt, de 

oppervlakte die per werkplek beschikbaar is en de waarde van een uur werk. Voor het aantal uren dat per 

jaar gewerkt wordt is uitgegaan 260 werkdagen verminderd met 28 vakantiedagen en 7 feestdagen. Bij 

een werkdag van 8 uur is dit 1800 uur per jaar. De gemiddelde oppervlakte per werkplek in Nederland is 

19,5 m2 (NFC Index, 2011). 

In de grafiek 7.1 is de benodigde relatieve productiviteitsverhoging uitgedrukt voor het gevelsysteem 

toegepast zoals hierboven beschreven. In bijlage 8 is deze tabel voor nog meer werkplekgroten 

weergegeven. Dit is gedaan voor de verschillende oppervlakten voor één werkplek. Kijkend naar de 

grafiek is te zien dat naarmate de waarde van de productie per uur toeneemt, de benodigde relatieve 
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productieverhoging afneemt. Immers wanneer de waarde van productie per vierkante meter toeneemt 

zal een relatief kleinere productie verhoging volstaan om de €16,33/m2/jaar terug te verdienen. 

Grafiek 7.1 Verband tussen de productie van een medewerker en de benodigde arbeidsproductiviteitverhoging  

Jaarlijkse kosten groene gevel per m
2
 kantoor: €16,33/m

2
/jaar 

Arbeidsuren per werknemer:   1800 uur 

 

 

Om deze grafiek juist te kunnen interpreteren moet er een beeld zijn van een reële productie van een 

werknemer per uur. Dit kan door te kijken naar bedrijven waar al het werk in kantoren uitgevoerd wordt. 

In dit soort bedrijven zullen geen industriële processen plaatsvinden die bijdragen aan de omzet. In tabel 

7.4 is voor een aantal van dit soort bedrijven de omzet per 

arbeidsuur bepaald. De onderzochte bedrijven blijken 

bedrijven te zijn waar veel hooggeschoold personeel 

werkt. Dit zou een relatief hoge omzet per arbeidsuur 

kunnen geven. Tegelijkertijd wordt er in dit soort 

bedrijven werk uitgevoerd met een creatief en soms en 

stressvol karakter. Op dit soort werk heeft groen juist een 

positief effect op de arbeidsproductiviteit.   

In grafiek 7.1 is te zien dat bij een productie van €60 per uur met een werkplek van 20m2 een benodigde 

arbeidsproductiviteit verhoging nodig is van 0,3%. Dit komt overeen met 5,5 uur extra productie per 

werknemer per jaar. In §6.3 is het effect van groen op de arbeidsproductiviteit onderzocht. Hier is een 

significant hogere productiviteit gevonden voor werk met een creatief karakter, werk dat stressvol is of 

werk waar een korte reactie tijd voor nodig is. Ondanks dat deze metingen significant zijn is de grote van 

het verschil onduidelijk. Groen heeft naast deze effecten op de arbeidsproductiviteit ook nog andere 

effecten die indirect ook een positief effect hebben op de arbeidsproductiviteit. Zo heeft groen positieve 

effecten op de psyche zoals een positieve stemming, een lager stressniveau, een positieve houding ten 

opzichte van het werk, en een prettige werkomgeving. Deze effecten kunnen leiden tot lager 

ziekteverzuim en daarmee ook tot een hogere arbeidsproductiviteit. De directe en indirecte effecten op 

Tabel 7.4 Omzet per arbeidsuur 

 Omzet per arbeidsuur*  

PWC 2010 - 2011 €86,30 

Deloitte 2010 - 2011 €79,44 

ARCADIS 2011 €67,97 

DHV 2010 €60,65 

*Omzet/(fte’s x 1800)  
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de arbeidsproductiviteit maken het samen wel aannemelijk dat de relatief kleine benodigde 

arbeidsproductiviteitsverhoging door de groene gevel haalbaar is.  

 Conclusie 7.5

Niet voor al het werk wat uitgevoerd wordt in kantoren kan gevelgroen een positieve bijdrage leveren 

aan de arbeidsproductiviteit. Desalniettemin zijn er vele soorten werk waar dit wel het geval is. De 

onderzoeksresultaten uit §6.3 waar het effect van groen op de arbeidsproductiviteit onderzocht is, kan 

niet zomaar in kantoorwerk vertaald worden. De benodigde arbeidsproductiviteitsverhoging om de extra 

kosten van het in deze case onderzochte groene gevelsysteem terug te verdienen is klein en lijkt daarom  

haalbaar. 

 

 

  



De kwaliteit van groen  57 

 

  



58  F.G.M. van Rooijen 

 

  



De kwaliteit van groen  59 

 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  



60  F.G.M. van Rooijen 

  



De kwaliteit van groen  61 

8 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Het doel van deze scriptie is onderzoeken of en hoe groene gevels een positief effect kunnen hebben op 

de binnenruimte van een gebouw. Dit is gedaan door het effect van groen op de kwaliteit van de 

binnenruimte te onderzoeken. Daarbij zijn bouwtechnische en plantkundige aspecten in ogenschouw 

genomen. Wat de waarde is van de gevonden effecten van groen op de kwaliteit van de binnenruimte 

wordt in dit concluderende hoofdstuk besproken.   

 Waardekaders 8.1

Voor het ontwerpen van een gebouw met een groen gevelsysteem is het 

belangrijk om inzicht te krijgen in de waarde van dat groene gevelsysteem 

voor het gebouw. Met waarde wordt bedoeld hoe de gevel presteert in 

brede zin. Dit kan door aan te geven voor verschillende waardekaders hoe 

de gevel bij zou kunnen dragen aan de gebouwprestaties.  

De basale waarde gaat over de elementaire prestaties van een gebouw, 

zoals het bieden van bescherming, een gezonde en behaaglijke omgeving, 

maar ook de ruimtelijke beleving is hier van belang. De basale waarde van 

een gebouw relateert zich tot het gebruikersniveau van een gebouw. De 

gebruikswaarde gaat over de productieondersteuning door het gebouw aan 

de elementaire processen die in dat gebouw plaatsvinden. De 

gebruikswaarde geeft vooral het gemak aan waarmee de productie 

ondersteunde functie in de tijd gehandhaafd kan blijven. De gebruikswaarde 

geeft vooral aan hoe het gebouw zich verhoudt tot de organisatie. De 

belevingswaarde gaat over de uitstraling van een gebouw als esthetisch 

object. De belevingswaarde wordt besproken op gemeenschapsniveau. De 

basale waarde, gebruikswaarde en belevingswaarde gaan allemaal over de 

mate waarin een gebouw aan de eisen voldoet die met mensen of groepen 

te maken hebben. De ecologische waarde geeft aan hoe het gebouw 

duurzaam presteert ten opzichte van het milieu. Denk hierbij aan het 

gebruik van grondstoffen, energie, emissies en afval. De economische 

waarde geeft de mate aan waarin het prestatieaanbod van een gebouw 

overeen komt met de prestatievraag van de koper of huurder en markt voor 

dat bepaalde type gebouw. De strategische waarde geeft de flexibiliteit aan 

van het gebouw om zich aan te passen aan de veranderende prestatie-eisen in de toekomst (Rutten en 

Zeiler, 2005). 

De aandacht die gebouweigenaren en gebruikers hebben voor de verschillende waardekaders wordt 

bepaald door hoe zij het gebouw zien. Wilson en Hedge (1987) concludeerden dat organisaties hun 

gebouwen op vijf manieren kunnen zien: 

1. Houder van een bedrijf gebouwd voor een goedkope prijs waarbij geen oog is voor de kwaliteit 

van de gebouwde omgeving. 

2. Prestige symbool waarin de buitenkant van het gebouw de belangrijkste factor is en niet de 

kwaliteit van de binnenruimte en de daar geldende arbeidsomstandigheden. 

3. Faciliteit die het arbeidsproces ondersteund waarin een gezonde werkomgeving belangrijk is. 

 

Figuur 8.1 Waardekaders 

(Rutten en Zeiler, 2005) 
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4. Efficiënt productiemiddel waarin arbeidskosten gerelateerd worden aan de opbrengsten en niet 

aan het welzijn. 

5. Operationeel middel waarin de functie en de symbolische functie tot uiting komt in het ontwerp 

en beheer.  

 De waarde van gevelgroen 8.2

In deze paragraaf wordt er gekeken naar de waarde die groene gevels hebben voor een gebouw. Het 

huidige gebruik van gevels wordt vergeleken met de mogelijkheden die in deze scriptie onderzocht zijn.  

In de inleiding van dit verslag zijn de basale en ecologische waarden die groene gevels zouden hebben 

genoemd. Zo zouden groene gevels een positief effect hebben op de isolatiewaarde van de gevel, zou het 

de temperatuur kunnen reguleren, en zou het CO2 en fijnstof afvangen. Deze effecten van planten blijken 

geen effect te hebben op het binnenmilieu. Het effect van groene gevels op de buitenruimte door het 

verlagen van de temperatuur, de CO2 en de fijnstofconcentratie lijken dan ook geen argument te zijn om 

een huidig systeem toe te passen. Uit het onderzoek blijkt echter dat er voor gevelgroen zeker 

mogelijkheden zijn om de basale waarde van een gebouw te vergroten. Groen blijkt namelijk een positief 

effect te hebben op de psyche. Zo heeft groen een positief effect op de stemming, het stressniveau en de 

concentratie. Dit wijst er op dat een groene gevel, indien juist toegepast zeker waarde kan toevoegen aan 

het gebouw. Het grote verschil tussen de binnenmilieu factoren en de psychische factoren is dat de 

psychische factoren van gevelgroen echt iets toevoegen aan het gebouw terwijl gebouwen doorgaans al 

effectief ontworpen kunnen worden op goed binnenmilieu.  

De huidige groene gevelsystemen dragen niet bij aan de ondersteuning van de bedrijfsprocessen in een 

organisatie en dragen ook niet bij aan een gezonde en behagelijke omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat 

de positieve effecten van groen op de psyche zich vertalen in een hogere arbeidsproductiviteit. Een 

groene gevel kan dan ook de basale waarde en de gebruikswaarde van een kantoorgebouw vergroten. Dit 

effect op de arbeidsproductiviteit is gevonden voor werk dat creativiteit vereist, stressvol is of waar een 

korte reactietijd voor nodig is. Negatieve effecten of geen effecten zijn gevonden voor seriematig werk. 

Door het positieve effect op de arbeidsproductiviteit kan een groene gevel economische waarde creëren 

voor het gebouw. Een groene gevel kan dan ook gezien worden als een investering die terug verdiend 

wordt, doordat er een productievere werkomgeving gecreëerd wordt. De basale waarde, de 

gebruikswaarde en de economische waarde die 

een groene gevel kan hebben voor een gebouw is 

een grote toevoeging aan de waarde van de 

huidige systemen die beperkt blijft tot 

belevingswaarde. Daarbij komt dat de 

belevingswaarde van de huidige groene 

gevelsystemen vooral van betekenis is voor de 

omgeving van het gebouw, terwijl de gebruiker en 

de eigenaar het groene gevelsysteem moeten 

betalen.  

In de vorige paragraaf zijn vijf manieren beschreven waarop een gebouweigenaar of gebruiker zijn 

gebouw kan zien. Het blijkt dat een groene gevel meer waarde heeft dan belevingswaarde alleen. Door 

alleen naar deze basale waarde te kijken zou een groene gevel alleen toegepast kunnen worden op 

gebouwen waarvan de eigenaar of de gebruiker het gebouw ziet als een prestige symbool (2). Door de 

gevonden waarden van gevelgroen in dit onderzoek zou gevelgroen ook toegepast kunnen worden als de 

eigenaar of gebruiker zijn gebouw ziet als een faciliteit die het arbeidsproces ondersteund (3), een 

Tabel 8.1 Bijdrage groene gevel aan waarde kantoorgebouw 

 Waarden 

 Huidig Onderzocht 

Basale waarde Nee Ja 

Gebruikswaarde Nee Ja 

Belevingswaarde Ja Ja 

Ecologische waarde Nee Nee 

Strategische waarde Nee Nee 

Economische waarde Nee Ja 
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efficiënt productiemiddel (4) of operationeel middel in functie en symboliek (5). Wel moeten de positieve 

eigenschappen van een groene gevel passen bij de organisatie.  

 Betekenis voor gevelconfiguratie 8.3

In de vorige paragraaf zijn de waarden van groene gevels besproken. Om de gevonden positieve effecten 

tot uiting te laten komen is een toepassing zoals dit bij de bestaande systemen gedaan wordt niet 

genoeg. Binnen de bestaande gevelsystemen zijn er verschillende variaties in techniek, maar de 

toepassing is meestal hetzelfde. Namelijk aan de buitenzijde van een dichte gevel (fig. 8.2). Om het 

positieve effect op de psyche en arbeidsproductiviteit te verkrijgen is zicht op gevelgroen noodzakelijk. 

Het maakt daarbij niet uit of het groen zich binnen of buiten de ruimte bevindt. Om de levensprocessen 

van de plant gaande te houden is zonlicht noodzakelijk voor de plant. Om deze reden zal een groene 

gevel die een positief effect op de psyche en de arbeidsproductiviteit heeft aan de binnen of de 

buitenzijde van een transparant geveldeel toegepast moeten worden (fig. 8.3 en 8.4).  

 

Figuur 8.2 Toepassing groen op buitenzijde 

dichte gevel 

 

Figuur 8.3 Toepassing groen op buitenzijde 

transparante gevel 

 

Figuur 8.4 Toepassing groen aan 

binnenzijde transparante gevel 

 Conclusie 8.4

De hoofdvraag “Wat zijn de positieve effecten die een groen gevelsysteem kan hebben op de kwaliteit 

van de binnenruimte?” kan als volgt beantwoord worden: Een groene gevel kan positief bijdragen aan de 

kwaliteit van de binnenruimte, door het verbeteren van de psychische gesteldheid van de personen in die 

ruimte. In het geval dat een groen gevelsysteem op een werkomgeving toegepast wordt, leidt dit voor 

bepaalde soorten arbeid tot een arbeidsproductiviteitsverhoging. Door de hoge productieopbrengsten in 

vergelijking tot de relatief lage kosten van een groen gevelsysteem op een kantooromgeving, hoeft deze 

arbeidsproductiviteitsverhoging maar relatief klein te zijn om deze investering terug te verdienen. De 

experimentele onderzoeken waar het effect van groen op de arbeidsproductiviteit onderzocht is, kunnen 

niet zomaar vertaald worden naar een arbeidsproductiviteitsverhoging in een kantooromgeving. Daarom 

kan een financiële onderbouwing voor de aanschaf van een groen gevelsysteem niet gemaakt worden. 

 Aanbevelingen voor verder onderzoek 8.5

Veel onderzoek is er gedaan naar het effect van groen op het binnenmilieu. De resultaten van deze 

onderzoeken zijn niet het argument om groen toe te passen. Zoals uit dit onderzoek gebleken is, zijn de 

positieve effecten van groen op de psyche wel een argument voor toepassing. Dit positieve effect op de 

psyche leidt tot een verhoogde arbeidsproductiviteit. In de onderzoeken die dit ondersteunen zijn voor 

specifieke werktaken productiviteitstesten gedaan. De steekproeven van deze testen zijn klein. Wel is er 

een significant verschil waargenomen, maar uitspraken over de grote van dat verschil kunnen niet 

gedaan worden. Door vervolgonderzoek te doen naar de grote van het effect van groen op 

arbeidsproductiviteit, kan de aanschaf van een groen gevelsysteem financieel onderbouwd worden. Om 

tot een goede financiële onderbouwing is er nog meer onderzoek nodig. In de onderzoeken naar het 
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effect van groen op de productiviteit zijn namelijk specifieke werktaken gemeten. Het vertalen van de 

gemeten effecten bij deze specifieke werktaken naar een effect op de arbeidsproductiviteit in een 

werkomgeving zoals bijvoorbeeld een kantoor is nog niet gedaan, maar is voor een financiële 

onderbouwing noodzakelijk.  
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Bijlage 1  

 

Tabel 0.1 Relatie ventilatievoud en verse luchttoevoer met risico op gezondheidseffecten (uitgangspunt is een woning van 100 m2 

waarin 4 personen wonen) (Mendell, 1993) (Kort et al., 1997), (Dongen en Steenbekker, 1993). 
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 (l/s/m2) (l/s pp)   

O 20 ca. 14 ca. 1,6  10% kans op geurhinder bij binnenkomst 

 nihil risico op ‘SBS-klachten’ en slijmvliesirritaties 

 zeer beperkt risico op overdracht infectieziekten via lucht 

 geen hyperreactiviteit luchtwegen (kortademigheid e.d.) 

 geen sensibilisatie tegen allergenen 

 geen verhoogd risico op longkanker 

 

I 14 ca. 10 ca. 1,3  15% kans op geurhinder bij binnenkomst 

 zeer beperkt risico op ‘SBS-klachten’ en slijmvliesirritaties 

 beperkt risico op overdracht infectieziekten via lucht 

 enige hyperreactiviteit luchtwegen, meestal zonder dat dit 

subjectieve klachten geeft 

 enige sensibilisatie tegen allergenen kan optreden 

 gering risico op longkanker 

 

II 10 ca. 7 ca. 0,8  20% kans op geurhinder bij binnenkomst 

 beperkt risico op ‘SBS-klachten’ en slijmvliesirritaties 

 risico op overdracht infectieziekten via lucht 

 enige hyperreactiviteit luchtwegen, met subjectieve klachten 

 sensibilisatie tegen allergenen kan optreden 

 gering risico op longkanker 

 

III 6 ca. 4 ca. 0,5  30% kans op geurhinder bij binnenkomst 

 risico op ‘SBS-klachten’ en slijmvliesirritaties 

 verhoogd risico op overdracht infectieziekten via lucht 

 hyperreactiviteit luchtwegen, met subjectieve klachten 

 verhoogde kans op sensibilisatie tegen allergenen 

 verhoogd risico op longkanker 

 

IV 4 ca. 2,5 ca. 0,35  50% kans op geurhinder bij binnenkomst 

 verhoogd risico op ‘SBS-klachten’ en slijmvliesirritaties 

 hoog risico op overdracht infectieziekten via lucht 

 extra hyperreactiviteit luchtwegen, met subjectieve klachten 

 hoge kans op sensibilisatie tegen allergenen 

 verhoogd risico op longkanker 

  



 

Bijlage 2 

 

Tabel 2. Overzicht gezondheidseffecten van geluid bij volwassenen (Van Kamp et al., 2004) 

Effect 
Bewijs

a
 Situatie

c
 

Doelwaarde   

 Geluidsmaat dB(A) Binnen/ 

Buiten d 

Hinder Voldoende Omgevinge Lden 42f Buiten 

Psychosociaal welbevinden Beperkt Omgeving Ldn +50 Buiten 

Psychiatrische aandoeningen Beperkt Omgeving    

Taakverrichting Beperkt Omgeving    

Slaapverstoring Voldoende Slaap   Binnen 

veranderingen in EEG 
parameters 

Voldoende Slaap SEL 35 Binnen 

ontwaakreacties Voldoende Slaap SEL 60 Binnen 

(begin van) bewegen Voldoende Slaap-vlieg SEL 35-40 Buiten 

subjectieve slaapkwaliteit Voldoende Slaap Ln 45 Binnen 

hartslag Voldoende Slaap SEL 40 Buiten 

stemming Beperkt Slaap LAeq,06-22h >60  

hormoon spiegels Inadequaat Slaap    

immuun systeem Beperkt Slaap    

taakverrichting volgende dag Beperkt Slaap    

Hypertensie Voldoendeb Omgeving-vlieg LAeq,06-22h 55 Buiten 

 Beperkt Omgeving-weg LAeq,06-22h 55 Buiten 

Biochemische effecten Beperkt Omgeving    

Immuuneffecten Beperkt Omgeving-vlieg    

Ischaemische hartziekten Beperktb Omgeving-weg-vlieg LAeq,06-22h >55 Buiten 

anti-hypertensiva Beperktb Omgeving-weg-vlieg    

medische consult Beperktb Omgeving weg-vlieg    

angina pectoris Beperktb Omgeving- weg    

myocard infarct Voldoende Omgeving-weg    

IHD-totaal Voldoende Omgeving-weg    

Gehoorverlies Voldoende Recreatie LAeq,24h 70 Binnen 

Classificatie van bewijs voor causale relatie tussen blootstelling aan geluid en gezondheidseindpunten 

Onvoldoende statistisch bewijs in meta-analyse van studies (van Kempen et al., 2002) 

Omgeving = omgevingslawaai, weg = geluid van wegverkeer, vlieg = geluid van vliegverkeer, slaap = blootstelling 
tijdens slaap, school = blootstelling van kinderen op school. 

Binnen en buiten meting; verschil 15-25 dB(A) voor huizen met enkele ramen 

Drempelwaarde voor verkeers- en industrieel geluid: drempelwaarde is lager voor impuls geluid 

Drempelwaarde voor ernstige hinder 

 

 

  



 

Bijlage 3 

  

Tabel 3 Licht: Kunst verlichting (Cox en Rolloos, 1995) 

Niveaus in prestatie-eisen voor het 
binnenmilieu in kantoren 

Minder goed Goed Goed tot zeer goed 

Binnenmilieufactor: kunstverlichting 

Gebruikers(er)seis of uitgangspunt: 
zichtbaarheid werktaak en 
visueelcomfort 

Werktaak is goed 
zichtbaar en visueel 
comfort is matig 

Werktaak is goed 
zichtbaar en visueel 
comfort is goed 

Werktaak is goed 
zichtbaar en visueel 
comfort is goed en de 
verlichting is 
induvidueel instelbaar 

Standaardverlichtingssterkte op 
werkvlak (lx) 

200 400 400 

    

Maximale luminantieverhoudingen:    

 Visuele taak/directe omgeving 10 3 3 

 Visuele taak/periferie 30 10 10 

    

Verlichtingsarmatuur:    

 Afschermhoek plafondarmatuur ≥40° ≥40° ≥40° 

 Zijdelingse luminanties (cd/m2) 400 200 200 

    

Kleureigenschappen lampen    

 Kleurtemperatuur (K) 4000 – 5300 3300 – 4000 3300 – 4000 

 Kleurweergave index 50 – 80 ≥80 ≥80 

 

  



 

Bijlage 4  

 

Tabel 4 Licht: daglicht en uitzicht (Cox en Rolloos, 1995) 

Niveaus in prestatie-eisen voor het 
binnenmilieu in kantoren 

Minder goed Goed Goed tot zeer goed 

Binnenmilieufactor: Daglicht en 
uitzicht 

Gebruikers(er)seis of uitgangspunt: 
zichtbaarheid werktaak en 
visueelcomfort 

Werktaak is goed 
zichtbaar en visueel 
comfort is matig 

Werktaak is goed 
zichtbaar en visueel 
comfort is goed 

Werktaak is goed 
zichtbaar en visueel 
comfort is goed en de 
verlichting is 
individueel instelbaar 

Vloeroppervlak : lichtdoorlatend 
oppervlak 

 ≤20:1  

    

Omtrekruimte/breedte 
daglichtopening via welke uitzicht op 
omgeving van het gebouw 

 ≤10:1  

    

Aspecten van het uitzicht    

Ruimtelijkheid 

 Waarnemen van het weer 

 Waarnemen van beweging 

 Aanwezigheid van natuurlijke   
elementen 

Voldaan aan minder 
dan 3 aspecten 

Voldaan aan 3 aspecten Voldaan aan 4 
aspecten 

    

Beglazing    

 Kleur  Neutraal   

    

 Helderheidswering: Fijne structuur, niet 
lichtdicht 

Lichtdicht Lichtdicht lamellen-
gordijn 
(horizontaal/verticaal) 
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Tabel 5 Agentia uit bouw- inrichtingmaterialen die aanleiding kunnen geven tot gezondheidsklachten  (Peeters et al., 2007). 

Agentia Veelvoorkomende materialen Gezondheidsklachten 

Ftalaten kunststof producten, bijvoorbeeld: 

• PVC-vloerbekleding 

• leidingen en buizen 

• kunststof dak bekleding 

• kabels 

• vinylbehang 

 

• associatie tussen concentraties ftalaten in 
huisstof en astma, rhinitis en eczeem bij 
kinderen 

• reproductietoxische (en carcinogene) 
eigenschappen in proefdieren 

Broom-houdende 
brandvertragers 

• diverse bouw- en inrichtingsmaterialen 

• huishoudelijke apparatuur 

• verstoring van de hormoonhuishouding en 
neurologische effecten in proefdieren 

Asbest • asbestcement 

• oude vloerbekleding 

• plaatmaterialen 

• huishoudelijke apparaten 

• mesothelioom (kanker longvlies/buikvlies) 

• asbestose 

• goedaardige ontsteking van het borstvlies 
met pleurale plaques 

• longkanker (in combinatie met roken) 

 

Radon • beton 

• cement 

• baksteen 

• (fosfo)gips 

• kalkzandsteen 

 

• longkanker (effect wordt versterkt door 
roken) 

Aldehyden 
(waaronder 
formaldehyde)* 

• plaatmaterialen (triplex, spaanplaat) 

• verven 

• ureumformaldehydeschuim 

• woningtextiel (meubelbekleding, 
gordijnen, tapijt) 

• PVC-vloerbekleding 

• hout 

 

• irritatie van ogen en luchtwegen 

• allergische reacties (formaldehyde): 
astma-achtige klachten, eczeem 

Terpenen* • hout bewerkt met meubelolie of -was 

• (onbewerkt) hout 

• irritatie van huid, ogen en luchtwegen 



 

Zware metalen • oude verflagen van voor 1980 (lood, kwik, 
cadmium) 

• hout bewerkt met houtverduur-
zamingsmiddelen (CCA- zouten) 

• loden waterleidingen (voor 1945) 

• producten van PVC 
(organotinverbindingen) 

• textiel, luiers, maandverband, tentdoek, 
leer (organotin- verbindingen) 

• glascoatings (organotinverbindingen) 

• interieurverf (organotinverbindingen) 

• neurologische effecten (kwik, lood, 
organotinverbindingen) 

• nierschade (kwik, cadmium, 
organotinverbindingen) 

• lever- en galproblemen 
(organotinverbindingen) 

• verstoring (schildklier) 
hormoonhuishouding, effecten op seksuele 
ontwikkeling en vruchtbaarheid (lood, 
cadmium, organotin- verbindingen) 

• carcinogene effecten (arseen, chroom) 

• immunotoxische eigenschappen 
(organotinverbindingen) 

• irritatie van huid en ogen, anemie, 
misselijkheid, maagpijn, droge mond, 
verstoord zicht en kortademigheid 
(organotinverbindingen) 

 

Di-isocyanaten* • Polyurethaanschuim 

• Lijmen en kitten 

• Parketlakken 

 

• irritatie van huid, ogen en luchtwegen 

• allergische reacties: astma-achtige 
klachten, huidirritatie 

Minerale kunstvezels 
(MMMF) 

• Isolatiewollen (o.a. glaswol, steenwol, 
slakkenwol) 

• Glasvezelbehang 

 

• irritatie van huid, ogen en bovenste 
luchtwegen 

• longfibrose 

Alifatische alkanen* • Verven 

• Lakken 

• Lijmen 

• Hydrofobering van gevels 

 

irritatie ogen en luchtwegen 

• onderdrukking centraal zenuwstelsel 

• (verdacht van) reproductietoxische 
eigenschappen 

Gechloreerde alkanen • verven 

• lakken 

• lijmen 

• irritatie ogen en luchtwegen 

• onderdrukking centraal zenuwstelsel 

• (verdacht van) carcinogene 
eigenschappen 

• (verdacht van) reproductietoxische 
eigenschappen 

Gechloreerde 
benzenen* 

• verven 

• lakken 

• lijmen 

 

• irritatie ogen en luchtwegen 

• onderdrukking centraal zenuwstelsel 

Aromatische 
koolwaterstoffen* 

• verven 

• lakken 

• kneedbaar hout (styreen) 

• bitumenemulsies voor waterdicht maken 
van vloeren/muren (naftaleen) 

• irritatie ogen en luchtwegen 

• onderdrukking centraal zenuwstelsel 

• (verdacht van) carcinogene 
eigenschappen 

• (verdacht van) reproductietoxische 
eigenschappen 



 

Bestrijdingsmiddelen • metselwerk (conserveringsmiddelen) 

• hout bewerkt met 
houtverduurzamingsmiddelen 

• verven, lijmen en muurpleister op 
waterbasis (schimmelwer- ende middelen) 

• textiele vloerbekleding, gordijnen 
(schimmel-, mot en hu- isstofmijtwerende 
middelen) 

• schimmelwerende verven 

• allergische reacties: irritatie van ogen, 
luchtwegen en huid (schimmelwerende 
middelen, bijvoorbeeld Kathon CG) 

• effecten op de stofwisseling, het 
immuunsysteem, de hormoonhuishouding, 
teratogene effecten (POP’s) 

• effecten op het zenuwstelsel (POP’s, 
pyrethroïden) 

• carcinogene effecten (CCA-zouten, POP’s) 

 

Polychloorbifenylen 
(PCB’s) 

• kitten, verven, plafondplaten en 
muurpleister (‘roughcast’) van voor 1985 

• huidklachten (huidirritatie en chlooracne) 

• oogaandoeningen 

• leverschade 

• verstoring van de 
schildklierhormoonbalans 

• afgenomen weerstand tegen infecties 

• (verdacht van) carcinogene 
eigenschappen 

• (verdacht van) reproductietoxische 
eigenschappen 

 

Dioxinen • beton 

• verbranding van chloorhoudende 
materialen (kunststof) 

• voor een aantal dioxinen: carcinogene en 
reproductietoxische eigenschappen en 
effecten op het immuunsysteem in 
proefdieren 

• aanwijzingen voor effect op cognitieve en 
psychomotorische ontwikkeling bij kinderen 

• chlooracne 

 

(Fijn) stof • slecht onderhouden filtersystemen 

• isolatiewollen 

• gevelreiniging (droog) 

• vermindering van de longfunctie 

• toename van luchtwegklachten zoals 
piepen, hoesten en korta- demigheid 

• verergering astma (vooral bij kinderen) 

• verergering klachten gerelateerd aan hart- 
en vaatziekten zoals vaatvernauwing, 
verhoogde bloedstolling en verhoogde 
hartslag 

* Sommige stoffen uit deze categorieën kunnen aanleiding geven tot geurhinder. 
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Figuur 1 Afmetingen element 
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Figuur 2 Afmetingen kantoor 
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