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Na twee jaar opvolging zijn er duidelijke verschillen zichtbaar tussen de onderzochte
systemen voor niet-grondgebonden groene gevels.
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Het toepassen van groene gevels vraagt
een mXltLdLscLplLnaLre aanpaN ZaarbLM
boXZNXndLge en planttecKnLscKe aspecten op elkaar dienen afgestemd te
Zorden ,n de praktiMk loopt de]e afstemming momenteel soms nog stroef en/of
staan de verschillende factoren die het
s\steem be±nvloeden nog niet volledig
op punt. Innovatieve projecten bereiken
hierdoor niet altijd het geZenste eindresultaat met negatieve reclame en het
in vraag stellen van groene gevels in het
algemeen tot gevolg.

onderhoudscontract en in overleg met de
ʖrma of e[perts.
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Het belang van groen in de bebouwde gebieden wordt steeds meer naar waarde
geschat, zeker in een regio als de onze, waar steden en gemeenten met lintbebouwing
aan elkaar geregen worden. Dit gebrek aan vrije ruimte brengt met zich mee dat we
voor uitbreiding van groene oppervlakte aangewezen zijn op innovatieve technieken,
zoals gevelgroen en groendaken. Bij vergroeningsprojecten in verstedelijkte
gebieden moet de integratie van een groene gevel dan ook zeker overwogen worden.

• Systeemkeuze: aandacht voor substraat & fertigatietechniek
'e kZaliteit en duurzaamheid van een
groene gevel Zordt in grote mate bepaald
door het substraat en de fertigatietechniek. Samen dienen ze te zorgen voor optimale groeiomstandigheden.
Het substraat dient naast een goede Zateropnamecapaciteit eveneens een goede Zaterretentie ophouden van Zater
te hebben. Op die Zijze kan de freTuentie van Zatergift en het uitdrogingsrisico
sterk ingeperkt Zorden. %elangrijk is dat
dit niet in conʗict treedt met de zuurstofbehoefte van de plantZortels. 'aarnaast
is de eigenschap om voedingsstoffen
vast te leggen belangrijk om de bemesting efʖcint te houden. 'e substraateigenschappen bepalen dus de fertigatienoden. Om zo goed mogelijk aan deze
fertigatienoden te voldoen is een goede
sturing van de fertigatietechniek belangrijk zeker indien de substraateigenschappen onvoldoende afgestemd zijn
op het gebruik binnen een groene gevel.
Bij sommige systemen is de sturingstechniek gezien zijn grote belang sterk
uitgeZerkt en gebaseerd op het gebruik
van vochtsensoren en een alarmsysteem
gekoppeld aan een smartphone. Op die
manier Zil de producent het risico op
storingen of ongeZenste groeiomstandigheden zoveel mogelijk inperken.
Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden bouZtechnische eigenschappen bv. draagkracht en Zensen kunnen
uiteraard speciʖeke vereisten geformuleerd Zorden betreffende de systeemkeuze.
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• Onderhoud: aandacht voor veiligheid,
planten en fertigatie-onderdelen
Het uitvoeren van Zerkzaamheden bij
een groene gevel betekent werken op
hoogte Zat de nodige machines en attesten vraagt. 'e Zerkzaamheden bestaan uit het onderhouden van de technische ruimte en de planten.
'e fertigatie van een groene gevel vraagt
een goede opvolging in functie van planttoestand en klimatologische omstandigheden. HoeZel dit proces vaak gestuurd
Zordt met vochtsensoren blijft een
visuele controle belangrijk bij het onderhoud van een groene gevel. 'e fertigatie-onderdelen (bv. druppelaars) dienen jaarlijks gecontroleerd te worden
op verstoppingen door kalkaanslag of
sedimentatie van elementen. Om vorstaan
schade tijdens de Zinter tegen te gaan
rdelen
n
is het isoleren van fertigatie-onderdelen
an onge
ngeaanvoerleidingen of uitblazen van
onge-

Innovaties bij groene gevels: van een doordachte plantenkeuze tot een duurzame
fertigatietechniek.
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• Aanleg: aandacht voor technische
ruimte & plantenkeuze
Bij de aanleg is een goed opgebouwde
technische ruimte Zaar de fertigatie
Zordt geregeld van essentieel belang.
Een goed sturingssysteem laat toe om
de fertigatie aan te passen aan de omstandigheden bv. meer Zatergift tijdens
Zarmteperiode en Zordt bij voorkeur
gekoppeld aan een controlesysteem zodat storingen tijdig gedetecteerd Zorden.
Een goede plantenkeuze met een goede
afstemming op systeem en substraat is
de belangrijkste expertise bij de aanleg
van een groene gevel. Naast toepasbaarheid zijn onder andere ziekte- en plaaggevoeligheid bedekkingsgraad bladkleur en -textuur bloei en Zinterbeeld
belangrijke criteria.

< Pieter Goossens PCS
Onderzoek met steun van de 9laamse Overheid de
Europese 8nie het agentschap voor Innovatie door
Wetenschap en 7echnologie de Provincie Oost-9laanderen Boerenbond A9BS d« sierteelt- en groenfederatie de .oninklijke Maatschappij voor /andbouZ en
Plantkunde en .BC Bank 9erzekering.
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Het Amerikaanse
e vakblad
vak
I-Plants
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M
Magazine bekroonde in
n het kader
kad van zijn
jaarlijkse Internationall 'esign Contest
het Belgische bedrijf Any Green
in de caGr
tegorie Ɋgroene Zandenɋ met een project
bij uitgeverij Sanoma. Het is de eerste
keer dat een Europees bedrijf een aZard
Zint in deze Amerikaanse Zedstrijd.
Any Green bracht bij uitgeverij Sanoma
een streepjescode van een magazine
tot leven via een unieke groene muur
in het bedrijfsrestaurant. Het koos bij
de uitvoering voor een gestabiliseerde
groene Zand ook Zel ɊMoss )ashionɋ
genoemd. Mos Zordt daarbij vereeuZigd
door middel van een bijzonder volledig
ecologisch proced« Zaarbij het plantensap vervangen Zordt door een beZaarmiddel dat 100% biologisch afbreekbaar
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