Groene longen
in de klas _
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Onderzoeksproject

Groene longen in de klas
Iedere dag zitten twintigduizend leerlingen
en tweeduizend leraren ziek thuis (bron:
GGD). Een aanzienlijk percentage daarvan
vanwege het slechte binnenmilieu. Alleen al
vanwege de hoge kosten door ziekteverzuim
is het noodzakelijk dat scholen ‘beter’ worden. De huisvesting is verre van optimaal:
ziekmakende lucht, te weinig daglicht, te
veel lawaai en geen goede luchtvochtigheid.
Scholen kunnen het welbevinden en de
prestaties van zowel leerlingen als leerkrachten krachtig verbeteren. Uit recente
landelijke studies blijken de positieve effecten van daglicht en groen - een onlosmakelijke eenheid. Daglicht maakt opgewekter en
alerter. Groen verbetert de akoestiek, reduceert stress en verhoogt de concentratie.
Groen vervult ook een educatieve rol; kinderen raken vertrouwd met groenwaarden via
bijvoorbeeld een vlindertuin, atriumvijver of
een groene wand.

Atto Harsta, duurzaam bouwinnovator:

Drempels
In nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen vormen groen en daglicht te vaak
een sluitpost. Wat zijn hiervan de drempels?
Ligt het aan de overheid? Hebben schoolbesturen er geen geld voor over? Of adviseren architecten om het niet te doen?

De keuze voor groene
longen in de klas is
winst voor _leerlingen,
_leerkrachten,
_schoolleiding, _ouders
en _samenleving.

Bouwen met Groen en Glas start daarom
het onderzoek ‘Groene longen in de klas’.
Deze studie naar de voorwaarden voor succesvolle integrale groentoepassingen richt
zich op basisscholen. Het onderzoek inventariseert het belang van groen, en ook de
weerstand die er bestaat tegen beplanting
in scholen. Het onderzoek probeert tenslotte
ook de voorwaarden voor een integrale
toepassing in kaart te brengen. Kortom, hoe
kunnen groen en daglicht veranderen van
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sluitpost in succesfactor, zowel in gebouwen, het onderwijs als in de organisatie van
scholen? Door enkele pilots met Groen in
de Klas te realiseren worden de groenwaarden nader onderzocht en de voorwaarden
voor succesvolle toepassing aangescherpt.
Integraal groen in schoolgebouwen
Een integrale toepassing van groen en
daglicht maakt elke school tot een bron
van vitaliteit en energie. De studie leidt tot
een plan van aanpak om de acceptatie van
groen in scholen te bevorderen. Het presenteert aanbevelingen voor zowel groenproducten als het ontwerp- en bouwproces en
beleid.

Doe mee!
Scholen gezocht
Voor dit project zoeken wij ervaringen met
groen op scholen (geslaagd of juist mislukt).
Bent u als school geïnteresseerd in meer
groen in de klas en wilt u meewerken aan
een pilootproject? Deel uw ervaringen met
groene longen in de klas met ons, neem
contact op met Anouk Pelzer, anouk@bouwenmetgroenenglas.nl of 030-2380306.

Gebouwen als
bron van vitaliteit
en energie _

Daktuin Rio de Janeiro,
Roberto Burle Markx

Groen op
groen aan
groen in
gebouwen

Programma
Informatie en kansen
_ Wilt u op de hoogte blijven hoe BGG de
gebouwde omgeving verduurzaamd?
_ Wilt u uw gebouw optimaal laten
samenwerken met daglicht en groen?
_ Zoekt u als architect, groen- of installatieadviseur nieuwe kansen?
_ Wilt u een gebouw waar mensen met plezier
en energie in verblijven?
_ Sluit u aan bij BGG voor onze bijscholing,
excursies, netwerk en/of bijdrage aan nieuwe
projectteams.
_ Mail uw adresgegevens aan:
info@bouwenmetgroenenglas.nl of bel met
Emile Quanjel, programmamaker BGG op
030 238 0306 of 06 247 42 578
www.bouwenmetgroenenglas.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt
door Rabobank
Het Productschap Tuinbouw en partners uit
het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven
ondersteunen dit baanbrekende initiatief van
Nederlandse origine. Stichting Living Daylights
(SLD) is regisseur en uitvoerder van het project.

Bouwen met
groen en glas 2.0
stimuleert de
toepassing van
vitale, energie- en
voedselleverende
gebouwen in
Nederland _
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Gebouwen
als bron van
vitaliteit en
energie _
Een nieuwe norm
Opdrachtgevers van vandaag eisen comfortabele, vitaliserende en energieneutrale woningen en kantoren (gebouwen)
voor morgen. Bouwen met groen en glas
(BGG) realiseert deze nieuwe norm.
Door een optimale samenwerking van
zonnewarmte, daglicht en groen ervaart
een bewoner of gebruiker een aangename leef- en werkomgeving. BGG
combineert de modernste technieken
met aloude inzichten over de werkelijke
behoeften naar daglicht en groen van
mensen in gebouwen.
De kunst is om een bestaand of nieuw
gebouw optimaal te laten samenwerken
met de overvloed van de zon en groen.
Zo ontstaat een gebouw dat een bron is
van welbevinden, energie en voeding.
Hiertoe organiseert het programma een
nieuwe samenwerking tussen de agroen bouwsector.
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De voordelen
Het programma
Bouwen met Groen en Glas ontwikkelt een
aanpak die leidt tot meer welbevinden,
energie en voeding die aansluit bij de eisen
en wensen van de gebouwgebruikers van
de 21ste eeuw
Energie
Fossiele energie heeft zijn langste tijd
gehad. Evenals energie transporteren over
lange afstanden. Bouwen met groen en
glas oogst lokaal zonnewarmte, slaat deze
op en weet deze her te gebruiken in de
koude wintermaanden. Bouwen met groen
en glas gelooft in de overvloed van de zon;
het jaarrond valt er drie zoveel energie op
een gebouw dan dat het nodig heeft voor
verwarmen en koelen. De kunst is om een
gebouw optimaal samen te laten werken
met die overvloed. Het sluiten van de
duurzame kringlopen maakt het gebruik
van fossiele of kernenergie overbodig.

Eduard Böhtlingk, architect:

Een kantoor van
groen en glas
bezorgt de werkers
een vakantiegevoel _
Winst voor alle partijen
+ welbevinden en energie in gebouwen
+ duurzaam energierendement
+ lokale energieopwekking en
voedselproductie
+ vergroening van wijken
+ waardevaste en toekomstbestendige
oplossingen
+ kansrijke aanbesteding van
nieuwbouw- en renovatieprojecten
+ technieken en materialen die innovatie
realiseren
+ lokale kringlopen van water, energie,
voedsel

BEO, Nootdorp
OIII Architecten
[foto Joost Brouwers]

John Bergs, adviseur groen bouwen:

Groen bouwen is winst
voor iedereen en
verhoogt de kwaliteit
van (het) leven _

Welbevinden
Bouwen met groen en glas koestert
mensen in een gebouw; zij moeten daarin
goed kunnen gedijen. Groen en daglicht
vitaliseren. Zij verlagen de stress en het
ziekteverzuim. We worden er fitter, alerter
en creatiever door. De positieve uitstraling,
de akoestische kwaliteiten, schone lucht,
opvang van fijnstof en luchtvochtigheid
zijn positieve kwaliteiten van groen. Met
name in kwetsbare omgevingen als scholen
en gezondheidsgebouwen is een klimaat
nodig waarin mensen zich prettig voelen
en hebben we gebouwen nodig die energie
opleveren in plaats van verbruiken. Mensen
voelen zich prettiger buiten in de natuur;
dat ervaren we tijdens onze vakanties.
Bouwen met Groen en Glas haalt de natuur
onze gebouwen in, aangezien wij nog maar
nauwelijks buiten komen. De natuur, het
groen in gebouwen wordt zowel qua sfeer
als zuiver functioneel ingezet.

Hoofdkantoor Rabobank Westland De Lier,
Böhtlink Architectuur
[foto Böhtlink Architectuur]

Sheffield Winter Garden, Sheffield
Pringle Richards Sharratt Architects
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Programma Bouwen met Groen en Glas
Voeding
Door daglicht groeien planten en groenten
en leveren zij vitaliteit en voedsel; iets dat
we bijna als vanzelfsprekend accepteren.
Lokaal geteelde en geconsumeerde groente
en fruit scheppen een nieuwe overvloed
voor de bewoners, besparen kosten en
bieden nieuwe mogelijkheden voor de
tuinbouw in steden en dorpen. Slimme
nieuwe methoden, vaak in combinatie
met eeuwenoude kennis over voedselteelt
zorgen hierin voor de verandering.
Glasoverkapte ruimtes, bijvoorbeeld tussen
huizen en kantoren, oogsten zonnewarmte,
bieden een gezamenlijk ontmoetingsen speelplaats en bieden ruimte aan de
wijkhovenier om groente en fruit te telen
voor de bewoners. Gezonde voeding wordt
samen met de overvloed aan warmte in de
buurt geoogst.

Jan Westra, onderzoeker Priva:

Het mooie van deze
innovatie is dat het
op de grens gebeurt:
van glas, zonnewarmte
en groen _

Het programma
Het Programma Bouwen met Groen en Glas
wil voor 2013 beleidsmakers, professionals
en opdrachtgevers enthousiast maken en
kennis delen en toepassen, zodat daglicht
en groen onlosmakelijk samenwerken met
de bebouwde omgeving.

Zelf ervaren
‘Zelf ervaren’ van de dynamische kwaliteiten
van daglicht en groen zijn cruciaal; excursies
naar goede voorbeeldprojecten in binnenen buitenland zijn hiervoor een geschikt
middel. Dit is één van de belangrijkste
speerpunten in het BGG-programma.
Ontwikkelen
Workshops dragen kennis over aan
beslissers en koplopers om ook zelf te
besluiten om een gebouw van groen en
glas te realiseren. Er volgen lezingen en
masterclasses voor beleidsambtenaren,
projectontwikkelaars, leerkrachten, adviseurs
en bouwers.
BGG inventariseert en organiseert
onderzoek: van de kwaliteiten van daglicht
en groen tot en met het monitoren van
gerealiseerde producten en projecten. Een
goed voorbeeld hiervan is het onderzoek
naar de akoestisch waarden van de groene
wand of het onderzoeksLabs van de
Rijksbouwmeester. Een prijsvraag ‘de groene
school’ staat eveneens op het programma.
Het delen van de kennis en kunde is
cruciaal voor het ontwikkelingstraject;
onderwijs aan studenten en professionals.
BGG probeert hierin een verbindende
rol te spelen door met MBO-, HBOinstellingen en universiteiten multidisciplinair
onderwijsprojecten op te zetten waarin
agro- en bouw-sector gezamenlijk leren.

Verspreiden
Publicaties in vakbladen en publieke
media zorgen voor verspreiding van de
kennis en resultaten. Het te ontwikkelen
BGG-handboek bevat instrumenten voor
het initiëren, ontwikkelen, ontwerpen
en uitvoeren van Bouwen met groen
en glas. De BGG-kennisbank geeft een
uitgebreid overzicht van alle onderzoeken,
voorbeeldprojecten en belangrijke betrokken
en uitvoerende partijen en organisaties.
Het boek ‘Bouwen met groen en glas’
verscheen in de engelse, franse en duitse
vertaling. In 2010 beleeft de nederlandse
editie een vierde druk. In 2012 volgt een
geheel herziene en uitgebreide vijfde editie.
De film belicht het thema ‘Compact
Nederland’. Dit sluit aan bij de visie van
de Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol;
‘Prachtig Compact NL’.
Toepassen van BGG innovaties
De moeilijkste stap in het innovatieproces
is die van product naar markt, het vinden
van de eerste gebruikers/toepassers. Deze
‘first users’ zijn cruciaal. Bouwen met groen
en glas bevordert de toepassing van kennis
en innovaties bij overheden, het onderwijs,
ontwerpers en adviseurs en de professionele
opdrachtgevers. Doel is om voor 2013 een
aantal gebouwen (nieuwbouw en renovatie)
te realiseren die welbevinden, energie
en voeding leveren voor de gebruiker en
bewoner.

