
GROEN OP SCHOLEN
(GREENERY AT SCHOOLS)

PLAN

PLANT

HARDWARE

SOFTWARE

VERZORGING

FINANCIERING

OUDER KIND - KLAS LERAAR - 
SCHOOL

EXTERN

V
V
V
V

VV

€
€
€

€
€ 0

90
150
20

0
€260€ 0€ 0

REKENTOOL

Prijzen zijn inschattingen per m². Omdat leerlingen zelf de plantjes 
verzorgen is geen bewateringsysteem nodig.

• Leerlingen krijgen een plantje met pot aan begin schooljaar;
• Plantje wordt een jaar lang bewaard in een zogeheten groene wand;
• Leerlingen zijn een jaar lang verantwoordelijk voor onderhoud;
• Professioneel onderhoud van wand en plantjes paar keer per jaar;
• Leerlingen krijgen begeleiding via leerstof;
• Leerlingen nemen aan het eind van het jaar het plantje mee naar huis;
• Eventueel: onderzoek naar binnenklimaat met bijbehorende verbete-

ringen
• Eventueel: onderzoek naar welbevinden leerlingen

Voordelen voor school
+ Weinig kosten
+ Weinig onderhoud
+ Praktische aansluiting op lesmateriaal
+ Groen in de klas
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KLAS ZONDER GROEN
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C°

Akoestiek: Klassen met veel leerlingen 
zijn vaak erg lawaaiig

Geur: Hoge concentraties van 
formaldehyde, benzeen of 
lichaamsgeuren

Licht: Hoeveelheid PAR-licht is 
meestal te laag, tenzij zonnig of 
vlak bij het raam

Luchtvochtigheid: 
Gemiddeld rond 
50% door zweet en 
uitademen.

 CO2-gehalte hoog tot 
zeer hoog, ver boven 
minimaal hygiënische 
grenswaarde

Stof: Klassen 
met veel 
leerlingen zijn 
vaak stoffig.

Temperatuur: 
Gemiddeld 
rond 23°C

Werkklimaat: Aanname is dat de 
klimatologische omstandighe-
den niet gunstig zijn.

Educatie: Op paar 
bijzondere scholen 
na is natuur geen 
onderdeel van 
onderwijs.

Duurzaam gedrag: 
Weinig onderzoek 
naar gedaan.

Leerklimaat: Leerlingen 
scoren 12% beter op 
concentratietest als ze die 
voor een tweede keer 
moeten doen.. 

Natuurbeleving: Zal niet 
extra negatief zijn, afhanke-
lijk van buitengedrag.

Welbevinden: Bij ontbreken 
van groen is geen effect op 
het welbevinden aangetoond

Gezondheid: Geen 
effect op gezondheids-
klachten.

KLAS MET GROEN
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Geur: Binnen 45 minuten 
wordt formaldehyde afgebro-
ken tot het normniveau terug-
gebracht.

Licht is > 15 PAR.

Luchtvochtigheid: 
Verbetert met het 
dalen van het 
CO2-gehalte

 CO2-gehalte daalt 
10-15% t.o.v. donkere 
lokalen met of 
zonder groen.

Stof: Blad vangt 
stof af, afhankelijk 
van oppervlakte 
van het blad en 
onderhoud.

Gezondheid: Klachten 
nemen met gemiddeld 
7% af.

Welbevinden: Bij hoge PAR-
niveaus is geen effect op het 
welbevinden aangetoond

Leerklimaat: Leerlingen scoren 
35% beter op concentratietest 
als ze die voor een tweede keer 
moeten doen en zijn creatiever, 
hebben minder stress en 
worden rustiger. Er ontstaat 
een veiliger omgeving waarin 
minder agressie is en minder 
gepest wordt.

Akoestiek: Planten en het substraat waarin ze staan 
absorberen geluid en hebben een gunstig effect op 
nagalm.

Temperatuur: 
daling mits 
toepassing op 
beschaduwen, 
warmtebuffering, 
luchtvochtigheid.

Werkklimaat: Groen heeft een 
gunstig effect op het uitvoeren 
van taken, concentratie en 
creativiteit, brengt rust.

Natuurbeleving: Aanname is 
dat dit een effect heeft, maar is 
nog nauwelijks onderzocht

Educatie: Aanname 
is positief effect 
maar ook buiten-
groen heeft invloed.

Duurzaam gedrag: 
Aanname is positief 
effect, maar weinig 
onderzoek naar 
gedaan.
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PROJECT
• Initiatief van Innovatiemotor Aalsmeer en SIGN in samenwerking met 

verschillende lokale ondernemers.

• Aanleiding: slecht binnenklimaat op scholen door:
- o.a. hoog CO2 gehalte, hoge temperatuur en vieze geuren;
- gevolgen zijn concentratieverlies, stress en lagere leerprestaties.

• Verzoek vanuit EILO (European Interior Landscapers Organisation): 
Welke verdienmodellen zijn mogelijk rekening houdend met,

- gebrek aan geld op scholen;
- geen tijd voor onderhoud;
- weinig plaats in de overvolle klaslokalen.

• Propositie is aangeboden aan basisscholen in Aalsmeer en omgeving.

• In Haarlemmermeer doet Vitaal Lokaal een vergelijkbaar project.
Onderling wordt kennis uitgewisseld.


