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WARMTEWINNING UIT EXTENSIEVE GROENDAKEN
Het IWT- voorbereidingstraject ‘Verhogen van de functionaliteit van extensieve
groendaken’ van de hogeschool VIVES onderzocht de mogelijkheden om het
groendakconcept te combineren met andere technologieën. Naast
KRRJSHUIRUPDQWHEXIIHUHQLQʖOWUDWLHV\VWHPHQNDQZDUPWHZLQQLQJXLWH[WHQVLHYH
groendaken mogelijkheden bieden voor de toekomst. Als vakvereniging steunen
we dit project omdat we ervan overtuigd zijn dat dit project ook opportuniteiten kan
bieden voor onze leden.
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Naar innovatie toe is men vooral vragende partij naar onderzoek voor een
YHUEHWHUGHZDWHUUHWHQWLH'HRYHUKHLG
legt regels op in verband met waterEXIIHULQJHQLQVSHOHQGKLHURSNXQQHQ
JURHQGDNHQDOVKRRJSHUIRUPDQWHHQ

Groendaken als energiebron…
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%XLWHQGHZDUPWHSRPSGLHGRRUGHRQGHUDDQQHPHUGLHQWJH±QVWDOOHHUGGLHQW
HUJHHQKRRJWHFKQRORJLVFKHLQVWDOODWLH
DDQJHEUDFKWPDDUGHSODDWVLQJYDQGH

Voor vragen of meer informatie contacteer
AVBS-consulent Jan Vancayzeele
(jan.vancayzeele@avbs.be of 0476/91.01.36)

GROENDAKEN VOOR DE KOELING VAN SEINKETEN
Kevin Eeckhoudt, student aan HOgent kreeg als
eindwerkopdracht en op vraag van Infrabel het bestuderen
van de noodzakelijkheid van een ventilatiesysteem in een
seinkeet (*) van de Spoorwegen. Als alternatief
koelingssysteem voor de keet stelde hij voor een sedumdak
te installeren.
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mer de installatie gekoeld te worden. Dit gebeurt momenteel
GRRUJHIRUFHHUGHYHQWLODWLH$DQGHKDQGYDQGHPHWLQJHQGLH
.HYLQKHHIWYHUULFKWKHHIWKLMHHQDDQWDOYRRUVWHOOHQJHGDDQ
QDDU,QIUDEHO]RDOVHHQOLFKWHUW\SHYHQWLODWLHV\VWHHPRIHYHQtueel groendaken op de keten.
+HWFDVHREMHFWZDUHQHHQDDQWDOVHLQNHWHQLQKHWVWDWLRQYDQ
Gent-Sint-Pieters die uitgerust zijn met een ventilatiesysteem.
7RWRSKHGHQZHUNWHGLWV\VWHHPYROOHGLJDXWRQRRP%LQQHQ
,QIUDEHOHQ]HNHUELQQHQGHGLHQVWVHLQLQULFKWLQJZLVWPHQGXV
niet goed of dat ventilatiesysteem wel noodzakelijk was.
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