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28 november wordt op Stoutenburg gevierd dat
het Franciscaans Milieuproject 25 jaar bestaat.
Daarbij wordt het boek 'Stoutenburg: leven in
verbondenheid' van theoloog en antropoloog
Lisette van der Wel gepresenteerd. Onder meer
Martine Vonk (lector ethiek en technologie) en
Hans Achterhuis zullen er spreken.

In een gezond gebouw ga
je niet noodzal^elijkerwijs
harder werken
groendoen Robin van Wechem

^sfoort

Kritische blik op producten en diensten
We besteden 80 procent van onze
tijd in een gebouw, zonder te weten
wat dat met onze gezondheid doet.
Heel gek, vond de Dutch Green Building Council (DGBC). Gezonde gebouwen leiden tot gezondere mensen en een gezondere omgeving,
claimt de raad. En niet alleen managers, maar alle werknemers willen
uitzicht op een groene horizon.
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Geschiedenis
van Stoutenburg
1948 De Minderbroeders Franciscanen
kopen het leegstaande en door de Tweede Wereldoorlog beschadigde (negentiende-eeuwse neogotische) landhuis en
landgoed Stoutenburg, bij Leusden. Het
doet dienst als klooster tot 1989. De hoge
leeftijd van de broeders noopt dan tot
opheffing van het klooster.
1991 Twee jonge Franciscanen hopen
op Stoutenburg door te gaan als leefgemeenschap van mannen en vrouwen,
leken en religieuzen, volwassenen en
kinderen. Ze willen in het Franciscaans
Milieuproject leven in de geest van de
heilige Franciscus, in verbondenheid met
de natuur als bron van alle leven. De orde
van de Franciscanen verhuurt per 1 januari 1991 StoiJtenburg aan de groep.
1994 De gemeenschap kent een roerig
begin, met bewoners die vertrekken en
nieuwe die komen. De orde van de Franciscanen kan het landgoed en de gebouwen niet langer betalen. Natuurmonumenten koopt het - Stoutenburg ligt in
de Ecologische Hoofdstructuur, aan de
rand van de Gelderse Vallei. De communiteit mag nog minstens vijf jaar huurder
blijven op de oude voorwaarden.

ductiviteit in kantoren'
is een vertaling van het
rapport van de World
Green Building Council uit 2014 en
waar mogelijk toegespitst op de Nederlandse situatie. Belangrijkste bevinding is dat slechte luchtlcwaliteit
de productiviteit van werknemers
met wel 10 procent kan verminderen. Gebrekkige ventilatie verslechtert de luchtkwaliteit, net als vluchtige organische stoffen in tapijt en
meubilair en de damp van printers
en kopieermachines.
Verder blijlct dat mensen die op
kantoor bij daglicht werken, 46 minuten langer slapen dan mensen
die voornamelijk bij kunstlicht werken. Oorzaak: het daglicht laat hun
natuurlijke slaapwaakritme intact.
Het optimaliseren van daglicht is
niet alleen beter voor de gezondheid, maar ook voor het milieu, omdat het de afhankelijkheid van
lamstHcht vermindert.
Een temperatuur tussen de 20 en
25 graden schijnt optimaal te zijn
om te werken. En als het te lawaaiig is op de werlcvloer, kan dat de
werkgever jaarlijks 24 verzuimdagen per werknemer kosten.
De DGBC raadt bedrijven aan
werknemers invloed te geven op
het binnenklimaat. Als mensen
temperatuur en ventilatie in eigen
hand hebben, zijn ze tevredener en
stijgt hun productiviteit. En het
leidt zelfs tot minder energieverbruik, omdat werkers worden gestimuleerd bewust met het gebouw
om te gaan.
Wim Pullen, directeur van het
kenniscentrum Center for People
and Buildings, Idjkt met enig voorbehoud naar het rapport. "In de
stuurgroep zaten twee onafhankelijke wetenschappers, een enkele
gepensioneerde en voor de rest vertegenwoordigers van bedrijven. Er

Daglicht op de werkplek doet goed. F O T O J A N N E S

zijn weinig onafhankelijke studies
naar dit onderwerp en het vergelijken van studies is moeilijk vanwege
de wisselende definities van een
breed begrip als productiviteit."
De studie die zou aantonen dat
slechte luchtkwaliteit tot 10 procent minder productiviteit leidt, is
nogal ruim geïnterpreteerd, zegt
hij. "In de oorspronkelijke studie
wordt uitgegaan van een effect van
O tot 10 procent. Mijn schatting is
dat het gemiddeld dichter bij de nul
hgt."
Het geclaimde verlies van 24
werkdagen door slechte akoestiek
is moeilijk te achterhalen. "In de hteratuurlijst wordt verwezen naar
een congres uit 2013 maar niet naar
een artikel dat daaruit is voortgekomen. Er is een studie uit 1998 die
vond dat achtergrondgeluiden het
onthouden van tekst tot 66 procent
konden verminderen. Dat Idinkt
veel aannemelijker dan 24 dagen
arbeidsverlies.".
Pullen beaamt dat daglicht cruciaal is. En hij denkt niet dat het
maximaliseren van daglicht in een
gebouw haaks staat een goede isolatie. Kirsten Palland van vooriichtingsorganisatie Miheu Centraal is
het daarmee eens. "Met isolerende
beglazing en zonwering kun je in
de vwnter energie voor verwarming
en in de zomer energie voor koehng besparen. En je bespaart het
hele jaar door op energie voor verlichting."
De claim dat een temperatuur van
20 tot 25 graden optimaal is, Idopt,
zegt ze. "Bij kantoorwerk neemt

2 0 0 0 Natuurmonumenten verhoogt de
huur. Via een inzamelingsactie wordt
geld opgehaald. In 2 0 0 0 wordt Stichting
Het Utrechts Landschap eigenaar.
2 0 0 5 Het Utrechts Landschap wil de
huur opzeggen. Er komt een akkoord: het
Franciscaans Milieuproject mag blijven,
maar Het Utrechts Landschap neemt het
koetshuis in gebruik en gaat zelf het bos
beheren. De communiteit houdt het huis
en de moestuin. Dit geldt voor tien jaar.
2015 Het Utrechts Landschap kondigt
een huurverhoging aan - meer dan het
Franciscaans Milieuproject kan betalen
(en redelijk vindt). Er ontstaat een patstelling: de communiteit wil de hogere
huur niet betalen, maar ook haar spirituele thuisbasis niet verlaten.
Het gebouw is maar een van de vele invloeden op productiviteit en welzijn.
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het concentratievermogen boven
25 graden snel af, maar voor fysieke
arbeid is een lagere temperatuur
comfortabeler. Door verschillende
temperatuurzones te creëren kan
de thermostaat in kantoren vaak_
wel wat lager."
Het blijft lastig om het welzijn
van werl<nemers in verband te
brengen met het gebouw waarin ze
werken, zegt Ellen van Bueren,
hoogleraar Urban Development Management aan de TU Delft. "Het
welbevinden en de gezondheid van
werknemers is het gevolg van fysieke werkomgeving, persoonlijkheidskenmerken en werkgerelateerde gezondheidsinvloeden, zoals
werkdruk. Daamaast speelt ook de
thuissituatie een rol. Onderzoeken
naar de gezondheid op de werlqjlek
richten zich vaak op één aspect en
zijn veelal gebaseerd op zelfrapportage, een subjectieve meetmethode.
Het is wel goed dat de DGBC hier
aandacht aan besteedt. Zeker bij
nieuwbouw of grootschalige verbouwingen zou het goed zijn als
werkgevers hun werknemers betreld<en bij de plannen."
Pullen: "Welzijn is voor managers
geen harde maatstaf in tegenstelling tot ziekteverzuim. En een gebouw is zelden eenduidig aan te
wijzen als oorzaak van verzuim.
Maar percepties zijn echt wel harde
variabelen. Flexplekken kunnen bijvoorbeeld wel degelijk stress opleveren. Soms is een gebouw een
druppel op een gloeiende plaat,
soms is het een druppel die de emmer doet overlopen."

