Mooi groen: een kunst, een kunde
Nederland wordt steeds groener, in tweeërlei opzicht. Veel daken en gevels worden niet alleen groen van kleur, maar ook steeds
duurzamer. Door allerlei innovaties blijken sommige ‘onmogelijkheden’ ineens niet meer te bestaan. Dromen worden werkelijkheid. En de
ontwikkelingen gaan maar door. Laat je inspireren door de nieuwste projecten op dit gebied. Met recht te noemen: een kunst, een kunde!
Auteur: Margreetje Kist
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Projecten

Gemakkelijk verplaatsbare, groene
ruimteverdelers
Naam project: GreenDivider
Groene gevel: Universal GreenWalls
Aannemer: Universal Greenfields BV
Opdrachtgever: Ecopaviljoen de Mient
Locatie: Katwijk
Realisatie: 2011 – 2012
Een innovatie is de GreenDivider naar het ontwerp van
Universal Greenfields BV te Katwijk. De GreenDivider is geheel
zelfvoorzienend, het watergeefsysteem is volautomatisch
en voeding wordt in het reservoir toegediend dat gevuld
dient te worden na melding (via geluid en/of computer). De
GreenDivider is gemakkelijk te verplaatsen en zodoende voor
meerdere doeleinden te gebruiken, zoals in kantoren,
restaurants of zorgcentra. De GreenDivider is zowel enkelzijdig
als dubbelzijdig beplant te leveren.

Groene entree in
kantoortoren
Naam project: Park Phi te Enschede
Architect: Claessens Erdmann
Aannemer: Mostert De Winter bv
Opdrachtgever: Schröder Vastgoed
Locatie: Enschede
Realisatie: 2012
Mostert De Winter adviseerde en
realiseerde de Modulogreen living wall
in de entree van een van de kantoortorens aan de Zuiderval - Park Phi.
Voor de beplanting is gekozen voor
lucht-reinigende beplanting.

Copyright 2012 Mostert De Winter
J. van Cooten

Enorme, vrijstaande groene wand in Birmingham
Naam project: Snowhill Birmingham		
Opdrachtgever: Unique Roofings		

Architect: Hyland Edgar Driver Winchester UK
Locatie: Snowhill, Birmingham, Engeland		

Aannemer: Balfour Beaty
Realisatie: vanaf heden

Bijzondere wand vanwege combinatie wand met panelen. Totale lengte ca. 100 meter met hoogtes tot 8 meter. De wand staat vrij door
middel van een staalconstructie en loopt in een radius. Totale grootte van de groenwand is 600 m2.
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Projecten

‘… een groendak dat zelfs overloopt
in groene gevels’
Naam project: Live Cases
Uitvoering: Copijn Groenaanleg en beheer
Opdrachtgever: Wédéflex
Locatie: Amsterdam
Realisatie: 2012
Copijn stond met de Copijn Wonderwall bij de Live Cases op
de RAI tijdens Building Holland en de Provada. In de Live Cases
bundelen deelnemers hun expertise en krijgt de beursbezoeker
inzicht in geïntegreerde oplossingen: verschillende innovatieve
toepassingen in een echte praktijksetting.
De Live Case ‘Flexibiliteit & Aanpasbaarheid’ draait om
gebouwen die zich kunnen aanpassen aan de wensen van de
gebruiker. Met aanpasbare gebouwen kan ingespeeld
worden op de variërende vraag naar woon- en gebruiksruimte.
Flexibiliteit in de functionaliteit maakt het object waardevast.
Wédéflex construeerde samen met Copijn Groenaanleg en
beheer twee bijzondere daken; een groendak dat zelfs
overloopt in groene gevels: de Copijn Wonderwall.

Tullekensmolen in Beekbergen
Naam project: Tullekensmolen in Beekbergen
Opdrachtgever: Particulier
Uitvoering: De Woudhof
Realisatie: 2010
Oppervlak: 130 m2. Opbouw: ZinCo sedumtapijt
plus. Systeem, waterhoudende beschermmat SSM 45,
Floradrain FD 25E, systeemfilter SF, 8 cm substraat.
Sedum multitopsmengsel, Sedumtapijt Plus.
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