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Hout vermindert stress bij scholieren

Het Oostenrijkse Joanneum Research instituut heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar het effect
van het les krijgen in een houten omgeving op de gezondheid van scholieren.
De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van binnenklimaat,
luchtkwaliteit, geluid, kleur en licht op de gezondheid. Er is nog weinig studie
gedaan naar het effect van gebruikte materialen op gebruikers van een ruimte.
52 scholieren, verdeeld over 4 klaslokalen, zijn een jaar lang gevolgd. 2
klaslokalen waren gebouwd conform de gangbare standaard en 2 klaslokalen
waren gebouwd van massief hout. Bij de scholieren werden regelmatig psychefysiologische onderzoeken
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uitgevoerd, niet alleen op school, maar ook tijdens de vakanties. Geconstateerd werd dat de hartslag bij de
scholieren die les kregen in de massief houten lokalen met gemiddeld 8600 slagen per dag werd verminderd.
De kinderen waren meer ontspannen en beter aanspreekbaar. De ontspanning zette zich ook 's nachts door.
Ook op lange termijn geeft een lagere hartslag een gunstig effect, de levensverwachting stijgt, aldus
Bouwpuur, importeur van onverlijmde massief houtbouw systemen.
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Massief hout is de laatste jaren bezig aan een opmars. Het is een vorm van bouwen waarbij lagen hout
kruislings op elkaar worden gelegd en die met elkaar worden verbonden met lijm, deuvels of houtschroeven. Er
worden vormvaste prefab panelen van gemaakt, die op de bouwplaats in korte tijd in elkaar kunnen worden
gezet.
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