Groenvoer: gezond, lekker
en nog mooi ook!
Recept
Benodigdheden: wat geveltjes, daken, substraatje hier of daar, technische hoogstandjes, planten en bomen en wat u zelf nog wil.
Bereidingswijze: men neme een innovatief bedrijf, een creatief idee, technisch inzicht en wat u verder nog nodig denkt te hebben. Hussel
een en ander door elkaar en pluk de vruchten van het resultaat. Lekker bij een bakje leut (bier of wijn mag ook). Kijk smakelijk!
Auteur: Margreetje Kist
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Projecten

Een middeleeuws gevoel
in een modern jasje
Naam project:			
Kasteel Groot Horloo
Architect:
			Visser en Bouwman
Aannemer:			
Vos en Teeuwissen bouw, 		
				Heijmans Sport en Groen
				voor het dak
Opdrachtgever:			Heijmans Bouw
Locatie: 			Ermelo
Realisatie:
		
1 oktober 2009
Dit kasteel, gelegen op 140 hectare, biedt ruimte aan 87 appartementen. De bewoners kijken uit op een binnenplein dat tevens het dak is
van de ondergelegen parkeergarage. Dit dak is berijdbaar voor personenauto’s en licht vrachtverkeer door middel van een afgestemd ZinCodakbestratingssysteem, bestaand uit een tweelaags glijfolie, een HDPE-plaat
Protectodrain PD250, afgedekt met het systeemfilter TG waaromheen het
zandpakket met klinkers is aangebracht.

Nieuw, groen kantoorpand
Sempergreen
Naam project:			
Nieuwbouw kantoorpand
				Sempergreen BV
Architect:				Bureau Bos
Aannemer:			Invepro
Opdrachtgever:			Sempergreen BV
Locatie: 			Defensieweg 1, Odijk
Realisatie:
		maart 2013
De afgelopen jaren heeft Sempergreen een snelle groei doorgemaakt.
Daarom heeft Sempergreen gekozen voor het bouwen van een nieuw
hoofdkantoor. Bij de bouw is zo veel mogelijk gekozen voor het
gebruik van duurzame materialen. Uiteraard is het pand voorzien van
een groendak. Daarnaast prijkt een prachtige groene gevel aan de
voorkant van het pand. De bouw van het nieuwe pand is gestart in juli
2012 en het is opgeleverd in maart 2013.

Daktuin compleet gerenoveerd
Naam project: Renovatie daktuin
Ontwerp, technische uitwerking en realisatie: Van Helvoirt Groenprojecten
Opdrachtgever: VVE La Cour/Brabant Wonen		
Locatie: Paleiskwartier, Den Bosch
Realisatie: 2012		
Oppervlakte: 1880 m2
Vijf jaar geleden heeft de VVE in eigen beheer de daktuin gerenoveerd met houtcomposiet planken. Deze planken van een slechte kwaliteit
vertoonden veel zetting, met als gevolg een onacceptabel beeld en scheurende dakbedekking. Ook de beplanting was van een slechte kwaliteit. Na uitvoerig vooronderzoek is de complete daktuin verwijderd en zijn de composiet planken vervangen door betontegels, grenenhouten
terrassen en een centrale verblijfsruimte van halfverharding. Ook de elektriciteit en het watergeefsysteem zijn vervangen.
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Natuurlijk schilderij in entree zorgcentrum
Naam project:			Zorgcentrum Prinsemarij
Architect:
			Mobilane BV Leersum
Aannemer:			
Mobilane BV Leersum
Opdrachtgever:			
Stichting vrienden van Thureborgh
Locatie:				Dordrecht
Realisatie:			april 2013
Mobilane heeft in opdracht van de Stichting vrienden van Thureborgh een
groene LivePanel Indoor-wand geplaatst bij de entree van de nieuwbouw
van het zorgcentrum Prinsemarij te Dordrecht. De wand, voorzien van
een mix aan planten, verlevendigt de entree en kon zich vanaf het eerste
moment verheugen over een warme belangstelling van de bewoners van het
zorgcentrum en hun bezoekers.
De LivePanel Indoor-wand is voorzien van een witte afwerklijst zodat het
geheel een groot, groen schilderij met witte lijst vormt.

Uitstekende samenwerking bouwen groenaannemer in Tilburg
Naam project:			Daktuin appartemen			
				tencomplex TWEE
Technische uitwerking en realisatie: Van Helvoirt Groenprojecten
Opdrachtgever:			
Van Wijnen Bouwontwikkeling
Waalwijk
Locatie:				Spoorzone centrum Tilburg
Realisatie:			2012
Technische kenmerken:		
dakbelasting ca. 400 kg/m2
				3400 m2 oppervlakte
				960 m2 Hederawand
De daktuin TWEE is een mooi resultaat van een prima samenwerking tussen
de bouw- en groenaannemer. In bouwteamverband is er maximaal aan optimalisaties gewerkt, zowel in uitstraling, als qua techniek en kosten. De daktuin TWEE is een onderdeel van het groene masterplan Spoorzone Tilburg.

Eetbaar behangetje voor binnen en buiten
Naam project:			Levend(e) kruidenrekje(s)
Van:				Universal Greenfields BV
Afmeting:			
20 x 80 cm; diepte 12 cm
Locatie: 				Katwijk
De GreenWalls 2080 is een simpel te bevestigen plantmodule voor gevels en
muren. De module is ook binnen te bevestigen, solitair of boven en naast
elkaar als groene wand.
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