Vijfde gevel speerpunt in België
Interview met Philip Bruon van De Boer Green Roof Solutions
Het Belgische bedrijf De Boer Green Roof Solutions opereert sinds 2008 op de groenedakenmarkt. Ondanks de financieel-economisch mindere
tijden voorziet Business Unit Manager Philip Bruon voor de komende jaren een verder groeiende omzet.
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Sinds 1922 biedt moederbedrijf De Boer - producent van bitumineuze waterdichtingssystemen
- op de wereldwijde dakenmarkt zijn diensten
en producten aan. Bruon: “Omdat er echter
steeds meer vragen van klanten kwamen naar
milieuvriendelijke, energiezuinige en duurzame
oplossingen voor platte en licht hellende daken,
is het bedrijf op zoek gegaan naar het binnenhalen van externe kennis en ervaring.” Deze is vier
jaar geleden gevonden middels de overname van
Tecmat, een bedrijf met 15 jaar praktijkervaring
op het gebied van de aanleg van groene daken.
Onder de nieuwe naam De Boer Green Roof
Solutions biedt het bedrijf sinds 2008 diverse
oplossingen en systemen voor groene daken en
gevels aan. Philip Bruon: “Wij maken nu deel
uit van een groep van bedrijven, allemaal actief
in de bouw. Wij leveren groendaken met elke
beplanting, waarbij wij zoveel mogelijk proberen in te spelen op de behoeften van de klant.
Hierbij oriënteren wij ons voornamelijk op België

en Luxemburg en deels ook op het buitenland.
Ons eerste project hebben we aangelegd in
Macau. Dat bestond uit zaaddekens van sedum.
Een lichtgewicht systeem en speciaal ontwikkeld voor overzeese projecten. De sedumsoorten
worden aangepast aan de lokale klimatologische
omstandigheden. Sinds dit jaar leveren wij in
samenwerking met een Frans bedrijf ook groenegevelsystemen.”
Groendaken België
Volgens Bruon is het aantal groene daken in
België in de afgelopen 15 jaar gestaag gegroeid.
Onder meer door toedoen van de gemeentelijke
subsidies, zoals in Antwerpen. Volgens Bruon
zijn er in België, veelal in Vlaanderen, zo’n vier
tot vijf grotere bedrijven actief die zich met de
aanleg van groendaken bezighouden. “De rest
zijn goudzoekers. Door de grotere vraag naar
groen op daken zien steeds meer groenbedrijven
en dakdekkers een gaatje in de markt. Die proberen het allemaal zelf te doen, compleet met

zelfs eigen substraten. Dat vind ik prima. Die
substraten, zeker met daarin compost gemengd
van huishoudelijk afval, staat na verloop van tijd
helemaal vol met onkruid en dan is het voor
degene die het heeft aangelegd een groot probleem.” Volgens Bruon bestaat het aantal groene
daken in België voor 90 procent uit extensieve
daken, ofwel mossedum. De overige 10 procent
is weggelegd voor de licht intensieve variant en
de daktuinen.
Subsidies
Naast Antwerpen is het in het gewest Brussel verplicht om bij nieuwbouw en/of verbouwing met
een plat dak vanaf 100 m2 een groendak aan te
leggen. Bruon: “Vanwege de geregelde overstromingen die als gevolg van de harde regenbuien
ontstaan is de waterbuffering op groendaken
steeds belangrijker. Zo moeten alle nieuwbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel aan de watertoets voldoen.” Volgens Bruon zijn de subsidies
voor de aanleg van een groendak helaas alleen
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In België wordt jaarlijks naar schatting tussen 150.000 en 170.000 m2 groendak
aangelegd. Hiervan neemt De Boer Green
Roof Solutions zo’n 35.000 tot 40.000
m2 voor zijn rekening. De Boer werkt met
de producten van Xeroflor, een Duitse
leverancier uit de regio Bremen van onder
meer mos-sedumkruiden. Omdat De Boer
over een kleine voorraad voorgekweekte
mos-sedummatten beschikt, wordt alles
op afroep vanuit Noord-Duitsland over de
weg aangevoerd. En niet alleen sedum, ook
het substraat komt op bestelling vanuit de
Eiffel naar België. “Ook dit substraat wordt
geleverd via Xeroflor. Zij voeren meteen
een controle uit op basis van de geldende
RAL-gegevens. Het door ons toegepaste
substraat heeft een waterbuffering van 4
liter per cm substraat.” De sedummatten
die De Boer Green Roof Solutions verwerkt,
komen boven op een uit Italië afkomstige
drainagemat te liggen. Dit is een private
label. De mat, die 8 mm dik is, zorgt voor
bescherming, drainage en filtering. De mat
heeft een drukbelastingweerstand van 200
kpa of ca. 20 ton/m².”
toegespitst op de particuliere markt. “Men verplicht ondernemingen wel om te begroenen,
maar ondertussen subsidieert men het niet.”
Bruon pleit meer voor het Duitse systeem, waar
belasting wordt geheven op de afgifte van de
hoeveelheid regenwater in het systeem. “Dat
is pas een extra stimulans om wat met groene
daken te gaan doen.”
Toekomst
Voor de komende jaren voorziet Bruon nog altijd
een groei. “Het aantal extensieve groendaken zal
nog wel verder groeien. Maar aan de andere kant
denk ik dat er wel meer partijen op de markt
komen die zich met de aanleg van groendaken
gaan bezighouden. Dat zorgt uiteindelijk voor
druk op de prijs.” De Boer Green Roof Solutions
wil zich onder meer richten op de aanleg van
intensieve groendaken en ook gevelgroen. Voor
wat betreft gevelbegroening maken wij gebruik
van het Franse systeem Greenwall. Het bestaat
uit pluggen aangeplant in veenmos, in combinatie met een computergestuurd irrigatie- en
bemestingssysteem. De planten hiervoor zijn
gedurende zes tot negen maanden bij een kweker hangend opgekweekt, met als voordeel dat
de klant bij de plaatsing een volledig ontwikkelde
en begroende gevel krijgt.” Omdat De Boer de

gevelbegroening nog maar kort in de armen
heeft gesloten heeft Bruon nog geen grote
verwachting qua aantal m2. “Ik denk dat het
voorlopig bij prestigeprojecten blijft. De prijs ligt
tussen de 750 en 1.000 euro.”

“Door de grotere vraag naar
groen op daken zien steeds
meer groenbedrijven en
dakdekkers een gaatje in de
markt”
Crisis
In hoeverre verwacht Bruon dat de financieeleconomisch barre tijden nog roet in het eten van
de groendakenmarkt gaan gooien? “Ik verwacht
geen problemen, immers een groendak verlengt
de levensduur van een dak met een factor 2.
Bovendien is een groendak esthetisch mooier,
zorgt het voor waterbuffering, is er minder
onderhoud, zorgt het in de steden voor koeling
en verhoogt het de biodiversiteit. Ook als de subsidies wegvallen, zal dit volgens mij geen grote
gevolgen hebben.”

De Vijfde gevel
De Boer Green Roof Solutions maakt deel uit
van het Belgische dakeninitiatief ‘De Vijfde
gevel’. Het is een nieuw project van een aantal producenten die gebouweneigenaars creatieve ideeën aanreiken om meer uit het dak
te halen. Volgens de initiatiefnemers wordt
‘De Vijfde gevel' nog maar al te vaak stiefmoederlijk behandeld en krijgt het dak niet
de aandacht die het verdient. De Vijfde gevel
legt het accent op projecten waar men meer
uit het dak haalde. Aan het woord komen
betrokkenen die de sprong naar groen inmiddels waagden en in hun dak investeerden.
Meer informatie: www. devijfdegevel.be
Foto’s opgeleverde projecten van De Boer
Green Roof Solutions: http://www.flickr.com/
photos/deboerhello/sets/
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