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Het rapport ‘De nieuwe groene gevel’ is de
verslaglegging van het afstudeertraject en de
afsluiting van de Master Architecture, Building
and Planning aan de Technische Universiteit
Eindhoven, binnen afstudeerrichting Building
Technology. Binnen deze afstudeerrichting
heb ik de het atelier SlimBouwen® van prof.
dr. ir. Lichtenberg gevolgd waarbij prof. dr. ir.
Brouwers mijn begeleider was. Tijdens het
atelier is mijn interesse gevallen op groene
gevels en daken.

kaart gebracht.

Het afstudeeronderzoek bestaat uit twee
onderdelen, het eerste onderdeel is de
aanleiding voor het onderzoek waar ik
vooronderzoek heb gedaan naar de trends
van groene gevels en daken. Aan de hand
van dit onderzoek is de doelstelling en de
vraagstelling geformuleerd. Uit vooronderzoek
kwam naar voren dat groene gevels een trend
worden en daar duurzaamheid een hoofdzaak
is. En dat met groene gevels een grote stap
gezet kan worden naar duurzaam bouwen.

Dankwoord
Bij deze wil ik mijn begeleiders prof. dr. ir. Jos
Brouwers, prof. dr. ir. Jos Lichtenberg en ir.
Perry van de Wouw bedanken voor hun tijd,
aandacht en opbouwende kritiek. Ook wil
ik de mensen bedanken waar ik op bezoek
ben geweest voor hun informatie, hartelijke
welkom en reacties zoals: De Koninklijke
Ginkel Groep, Mobilane, Rockwool en
branchverenigen VHG. Tot slot wil ik ook mijn
naaste omgeving bedanken voor hun geduld,
belangstelling en hulp tijdens het afstuderen
en de oprechte interesse, dit heeft motiverend
gewerkt.

Uit de doelstelling kwam naar voren
een nieuwe groene gevel te ontwerpen,
daarvoor is er een Programma Van Eisen
opgesteld die gebruikt is voor het toetsten
van de bestaande traditionele buitenwand
constructies, de bestaande groene
gevelsystemen en de nieuwe groene gevel.
Voordat er een ontwerp gemaakt kon worden
zijn de traditionele buitenwand constructies
en de bestaande groene gevelsystemen in
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Daaruit bleek dat bestaande groene
gevelsystemen vooral gekozen worden voor
een esthetisch en een groen imago voor de
gebruiker van het gebouw. Maar dat deze
systemen niet ontworpen zijn als een geheel
duurzaam buitenwand constructie. Dit was de
aanleiding om een nieuwe duurzaam groene
gevelsysteem te ontwerpen.
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SAMENVATTING
De groene gevels en groene daken zijn sterk
in opkomst, het is een trend om een groene
gevel te nemen aan het gebouw. Daarnaast
is duurzaamheid ook een trend, veel
ontwerpers en bedrijven willen duurzaamheid
als speerpunt, maar gebruiken het vooral als
verkoopargument. De groene gevel wordt
momenteel toegepast als een esthetische
verschijning aan gebouwen of om een bedrijf/
gebouw een groener imago te geven.
Maar een groene gevel en ook groene daken
hebben niet alleen een esthetisch karakter
of geven een groen imago. Groene gevels
en daken hebben veel meer eigenschappen,
uit onderzoek is gebleken dat groene gevels
en daken de eigenschappen hebben zoals:
het verbeteren van thermisch gedrag van
gebouwen, toenemende biodiversiteit,
verminderen van luchtverontreinigende
stoffen in de lucht zoals: fijnstof en
koolstofdioxide en het verbeteren van de
isolerende eigenschappen van gebouwen. Uit
onderzoek is zelfs gebleken dat een groen
dak de energiebehoefte verminderd met 75%,
dit zijn de kosten voor zowel het koelen als
het verwarmen van het gebouw.
De groene gevel zorgt ook voor de
verbetering van de gezondheid van mensen.
Uit onderzoek is gebleken dat in een groene
omgeving depressie verminderd met 25% ten
opzichte van een omgeving met slechts 10%
groen.
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Op het gebied van het thermisch effect
kan de groene gevel de temperatuur laten
dalen in dichtbebouwd stedelijk gebeid
hierdoor verminderd het Urban Heat Islandeffect. Dit heeft vooral te maken met de
huidige materialen die gebruikt worden voor
gebouwen in steden. Deze materialen zijn
over het algemeen van baksteen die een laag
albedo hebben hierdoor wordt de warmte van
zonlicht niet teruggekaatst maar opgenomen
in de baksteen die de warmte vasthoudt. Een
groene gevel heeft een hoge albedo waarde
waardoor het geen warmte van zonlicht
opneemt maar weerkaatst. Daarnaast heeft
de plant de functie als de zon ondergaat de
omgeving gaat koelen door evapotranspiratie.
De traditionele buitenwand constructies
in de woningbouw voor gezinswoningen
in Nederland zijn over het algemeen een
spouwmuur constructie, waar in 92%
van de gevallen het buitenblad van een
baksteen zijn. Voor het ontwerpen van de
nieuwe groene gevel is een Programma van
Eisen opgesteld waarmee de traditionele
buitenwand constructies, de bestaande
groene gevelsystemen en het nieuwe groene
gevelsysteem getoetst wordt.
Hieruit bleek dat de traditionele buitenwand
constructies een hoge (slechte) score op het
gebeid van emissies, grondstof gebruik en
landgebruik volgnes het Nederlands Instituut
voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE).

Daarom is de keuze gemaakt om een nieuwe
groene gevel te ontwerpen die de traditionele
buitenwand constructie kan vervangen. Het
ontwerp is een complete duurzame groene
gevel (buitenwand constructie) die een lage
score moet krijgen volgens het NIBE. Dus
een beter ontwerp voor een buitenwand
constructie.
Voor het nieuwe groene gevelsysteem is
een nieuw ophangsysteem ontworpen zodat
deze geheel modulair is. Daarnaast heeft
de nieuwe groene gevel
een nieuw ontworpen
houtskeletbouw (HSB)
binnenblad waardoor
de groene gevel in de
laagste milieuclassificatie
valt van het NIBE. Het
ophansysteem is van
aluminium waardoor het licht van gewicht
blijft en na gebruik geheel gerecycled kan
worden zonder veel emissies. Daarnaast
heeft aluminium de eigenschap dat het van
nature een beschermende oxidelaag krijgt
waardoor corrosie niet kan optreden. Voor
het systeem zijn een 3 tal basis profielen
ontworpen waar uiteindelijk 16 profielen
gemaakt van kunnen worden. Echter zijn er
maar 6 samengestelde profielen nodig voor
het gehele systeem. Door het ophangen van
het systeem dat is de gevel modulair en kan
eventueel gewijzigd of gemakkelijk verwijderd
worden in de toekomst. Tussen de aluminium

NL
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profielen komt een steenwol paneel die wordt
voorzien van een substraat waarin planten
kunnen groeien. Deze panelen zijn ontworpen
zoals ze ook toegepast worden bij het
gevelsysteem van Mobilane.
Uiteindelijk heeft de nieuwe groene gevel aan
bijna alle eisen voldaan die in het Programma
van Eisen zijn gesteld. De gevel is geheel
duurzaam volgens het NIBE milieuclassificatie
is hij beoordeeld in klasse 2A ten opzichte
klasse 3C van een traditionele spouwmuur
als buitenwand constructie. De gevel voldoet
ook aan het gebruik van zoveel mogelijk
dezelfde profielen en materialen waardoor
de arbeid minder wordt. De gevel kan in
twee delen geprefabriceerd worden en op
de bouwplaats prefab aangebracht worden.
Eventueel in de toekomst zal de gevel
gemakkelijk gedemonteerd worden door het
ophangsysteem.
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SUMMERY (ENG)
Green facades and green roofs are gaining
popularity, it's a trend to apply green
facades in buildings. Sustainability is also a
trend, many designers and companies use
sustainability as a priority, but they use it
mainly as a selling point. The green facade is
currently being used for aesthetic reason or to
give a business or building a greener image.
But green facades have not only an aesthetic
character, or give a green image. As the
research has shown green facades have
many more properties, such as improving
thermal behavior of buildings, increasing
biodiversity, reducing air pollution with
particulate matter and carbon dioxide,
and improving the insulating properties of
buildings. Previous research has shown that
in a building with a green roof the energy
need can be reduced by 75%, which means
lower costs for cooling and heating.
Green facades also improve human health.
Research has shown that depression in a
green area can be 25% lower compared to an
environment with only 10% green.
The thermal effect of the green facade
decreases the temperature in densely
populated urban areas, it reduces the Urban
Heat Island effect. The main cause of this
effect is the use of conventional materials
for building – usually brick with a low albedo
value. Due to these materials the heat from
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sunlight is not reflected but the bricks take
the heat and retain it. A green wall has a
high albedo value so it doesn’t absorb heat
from sunlight, but reflects the sunlight. In
addition, the plant's function is cooling by
evapotranspiration after daytime.
The traditional structures in housing industry
for houses in the Netherlands suppose
a cavity wall construction, which in 92%
of cases is made of bricks. So before
designing the new green facade a Program
of Requirements was prepared/made for
testing the traditional outer structures, the
existing green façade and the new green wall
system. The outcome of this tests showed
that the traditional outer structures have a
high (bad) score in the area of emissions,
resource use and land use according to the
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en
Ecologie (NIBE). Therefore, the choice was
made to design a green facade which can
replace the traditional outer structure. The
new design of the green facade will be a
complete sustainable green facade with a low
score according to the NIBE. So there will be
a better design for an outer wall construction.
The new green wall system is a new
suspension modular system. In addition, the
new green façade has a new designed timber
frame (houtskeletbouw (HSB) in Dutch), which
means that the green facade has the lowest
environmental classification value according

to the NIBE. The suspension is made of
aluminum which makes the construction light
and can be recycled after dismantling without
much pollution and emissions. Aluminum has
the property of forming the natural protective
oxide layer which prevents corrosion. The
system will have 3 basic profiles which can
be made eventually in 16 profiles.

and after that transported to the construction
site, where it can be assembled. In the future
the facade can be easily dismantled due to
suspension system.

However, there are only 6 profiles needed
for the whole system. Upon installation the
system of modular facade can be modified
or removed.
There will be a
mineral wool
panel between
the aluminum
profiles, which
includes a
substrate in the
middle where plants can grow. These panels
are designed like the panels in the outer-wall
system of Mobilane.

ENG

Ultimately, the new green facade fulfilled
almost all the requirements of the Program
of Requirements. The facade is completely
sustainable and has the NIBE classification
of Class 2A, compared with Class 3C of
a traditional cavity wall and outer wall
construction. The facade also enables
high degree of using the same profiles and
materials which will reduce the labor costs.
The facade can be prefabricated in two parts
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1 ONDERZOEKSKADER
1.1 INLEIDING
De Nederlandse overheid heeft duurzaamheid
op de politieke agenda geplaatst. Ze willen
dat er in de toekomst meer geïnvesteerd
wordt in duurzame plannen [1]. Hierdoor gaan
ondernemers en architecten zich steeds meer
richten op duurzaam bouwen. Een duurzaam
bouwbeleid vraagt ook om de juiste kennis
om dit mogelijk te maken.

Figuur 1: Gebruik duurzaamheid als verkoopargument

Figuur 2: Duurzaam
bouwen over vijf jaar
noodzaak
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In 1989 werd duurzaam bouwen al door
de overheid geïntroduceerd in een bijlage
van het ‘Nationaal MilieubeleidsPlan plus’.
Ze verlangen duurzaamheid door middel
van het besparen van energie en water, het
beperken van afval, betere materiaalkeuze
en verbeterde leefomstandigheden voor
flora en fauna [1]. In 1996 stond de
Energieprestatiecoëfficiënt (EPC norm)
nog op 1,4 [2]. Deze EPC norm is door de
jaren heen gestaag verlaagd. Sinds 2011
moeten nieuwbouwwoningen voldoen
aan een EPC norm van 0,6 [2-4]. In het
onderzoek van BouwKennis uit 2011 komt
naar voren dat onder andere architecten,
installateurs, ontwikkelaars en fabrikanten
met grote regelmaat duurzaamheid als
verkoopargument gebruiken richting de klant
(Figuur 1). Tevens verwacht het overgrote
deel van de bouwtechnici dat vijf jaar later
duurzaamheid geen verkoopargument meer is
maar een noodzaak (Figuur 2)
Een grote voorloper op het gebied van
duurzaam bouwen is de gemeente Utrecht
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die al jaren beleid voert om milieubewuster te
bouwen. Ze focussen zich op het inzetten van
materialen die het milieu minder belasten over
de gehele levensduur: van grondstofwinning
tot aan de sloop [5].
Chemicus Michael Braungart en architect
William McDonough schreven samen
het boek Cradle to Cradle waarin zij een
duurzaam beleid voorstellen over de
gehele levensduur van een gebouw: van
grondstofwinnning tot aan de sloop. Volgens
dit principe moeten materialen en producten
ontworpen worden met als doelstelling alles
na gebruik weer te re-/upcyclen [6].
Naast de trend om duurzaam te bouwen
over de gehele levensduur, bestaat ook de
trend om duurzaam te bouwen over alle
bouwdelen. In een artikel van Bouw Totaal
spreekt Marc Ottelé van de Technische
Universiteit Delft uit dat naast groene daken
nu ook groene gevels worden gezien als een
aantrekkelijke bouwoptie [7].
Net zoals groene daken leveren groene gevels
een zelfde verbetering in thermisch gedrag
van gebouwen, toenemende biodiversiteit,
vermindering van luchtverontreinigende
stoffen zoals fijnstofdeeltjes en
koolstofdioxide en verbeterde isolerende
eigenschappen van gebouwen [8]. Bovendien
leveren groene gevels ook positieve
esthetische en sociale aspecten [8].
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1.2 DOELSTELLING
In de huidige bebouwde omgeving is
verstedelijking steeds meer aan de
orde. Gebouwen worden steeds dichter
tegen elkaar gebouwd waardoor er
groenvoorzieningen verdwijnen. Door het
verdwijnen van deze groenvoorzieningen is
een natuurlijke koeling in de dichtbebouwde
omgeving niet aanwezig. Gebouwen zijn
gemaakt van materialen met een laag albedo
die warmte makkelijk opslaan.
Door de verstedelijking verdwijnen groene
ruimten en stijgt het CO2 gehalte. Het
gevolg is dat de aarde opwarmt. De
verandering in het klimaat door verminderd
groen zijn gekoppeld aan verschillende
gezondheidsproblemen zoals allergieën,
vermoeidheid, concentratie-, slaap-,
en ademhalingsproblemen. Door te
bouwen met groene gevels zouden de
klimaatveranderingen tegen gegaan kunnen
worden.
In deze verhandeling wordt onderzocht
of het bouwen met een groene gevel
een verbetering op kan leveren
ten opzichte van de uitputting van
materialen, klimaatverandering en
gezondheidsproblemen.
Daarbij rekening houdend met de prestaties
die een buitenwand constructie hoort
te leveren volgens het bouwbesluit.
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Het vooronderzoek zal een verbeterde
buitenwand als een nieuwe groene gevel
ontworpen worden met de prestaties en
de eisen die in het vooronderzoek naar
voren komen. In verband met de tijd van
het afstudeeronderzoek, zal de nieuwe
groene gevel niet aan alle eisen getoetst
worden, maar enkel aan de eisen die in het
onderzoek gesteld zijn in het ‘Programma
van Eisen van de nieuwe groene gevel’. Het
programma van eisen zal opgesteld worden
door onder andere de sterke en zwakke
punten van de bestaande groene gevel
systemen en de sterke en zwakke punten
van de traditionele buitenwand constructies
met elkaar te vergelijken. Het programma
van eisen zal verder opgesteld worden door
vooronderzoeken.
De groene gevel die uiteindelijk ontworpen
wordt, zal als een buitenwand constructie
of als een gehele ‘spouwmuur’ moeten
functioneren. Dit uitgangspunt geeft de
groene gevel een gunstig economisch
uitgangspunt. Daardoor zal deze
gemakkelijker toegepast en/of gebruikt
worden voor het ontwerpen van een nieuw
gebouw. De nieuwe groene gevel zal niet
alleen een esthetische functie moeten
bekleden, maar moet ook functioneel zijn. De
gevel moet geen accessoire worden maar een
toevoeging van het gebouw en zijn omgeving.
De gevel zal overal in steden toepasbaar
moeten en kunnen zijn.

Naast de functionaliteit van de gevel wordt
tevens gekeken naar oplossingen om de
problemen zoals het Urban Heat Island (UHI)
effect en andere gezondheidsproblemen in
de bebouwde omgeving te verkleinen [9,
10]. Wanneer deze zullen afnemen zal de
gezondheid van de mens verbeteren [11].
Daarnaast zal de groene gevel bijdragen in
een duurzame leefomgeving voor bewoners
in steden. waardoor het onderzoek zowel een
maatschappelijk als een praktisch doel heeft.

1.3 ONDERZOEKSVRAGEN
Uit het probleemveld en de doelstelling is de
onderstaande vraagstelling geformuleerd. Het
onderzoek zal zich richten op het ontwerpen
van een groene gevel die een traditionele
buitenwand constructie kan vervangen.
Daarbij leiden meerdere deelvragen
uiteindelijk tot een concreet ontwerp van een
nieuwe groene gevel.

“ Welk groene gevel ontwerp
kan bijdragen aan de
prestaties van een duurzame
buitenwand constructie? ”
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Hoofdvraag:
- Welk groene gevel ontwerp kan bijdragen
aan de prestaties van een duurzame
buitenwand constructie?
Deelvragen:
- Wat is duurzaamheid?
- Hoe kan een groene gevel bijdragen aan
een duurzame samenleving?
- Aan welke eigenschappen moet een gevel
voldoen?
- Wat zijn de eigenschappen van de
traditionele buitenwand constructies?
- Wat zijn de algemene eigenschappen van
een groene gevel?
- Welke groene gevels bestaan er en wat zijn
de eigenschappen van deze gevels?
- Waaraan moet een nieuwe groene gevel
voldoen om zo goed mogelijk bij te dragen
aan een duurzame samenleving?
- Hoe zien de elementen en materialen van de
nieuwe groene gevel eruit?
- Welk ontworpen groene gevel systeem
draagt het meest bij aan een duurzame
samenleving?
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1.4 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE
Om de hoofdvraag van het onderzoek te
kunnen beantwoorden zal er door middel
van literatuur onderzoek meer informatie
verzameld worden over traditionele
spouwmuren en ‘groene’ gevels. In de
literatuurstudie zullen variabelen naar voren
moeten komen die later nodig zijn voor het
ontwerpen van de nieuwe groene gevel.
Naast de literatuurstudie zal ook een
inventarisatie gemaakt worden met daarin
de bestaande groene gevel systemen. Deze
groene gevel systemen zullen een basis
zijn voor de nieuwe groene gevel. Waarbij
gekeken zal worden naar de sterke en zwakke
punten van deze bestaande systemen.
De groene gevel wordt uiteindelijk ontworpen
aan de hand van de gevonden literatuur en
de hoofd variabelen/eisen die naar voren zijn
gekomen. De gekozen variabelen/eisen zullen
beargumenteerd worden voor het ontwerp.
Het ontwerp zal getoetst worden of het
voldoet aan de voorgestelde variabelen en
eisen. En zullen de sterke en zwakke punten
worden benoemd. Daaruit zal een conclusie
en discussie beschreven worden.

- 18 -
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2 PROGRAMMA VAN EISEN
2.1 DUURZAAMHEID
De doelstelling is om een nieuwe duurzame
groene gevel te ontwerpen. Daarvoor is het
belangrijk om eerst duidelijk af te bakenen
wat onder duurzaamheid wordt verstaan.
Duurzaamheid wordt door iedereen anders
geïnterpreteerd, al hebben de verschillende
interpretatie deels vaak wel dezelfde
betekenis. Zo is de betekenis volgens het
Nederlands woordenboek als volgt: ‘bestemd
om lang te bestaan’, ‘lang aanhoudend’ en
‘het milieu zo min mogelijk belastend’ [12].
In het Amerikaans woordenboek wordt het
uitgebreider beschreven, namelijk: ‘een
methode voor het oogsten van een bron
waardoor de bron niet uitgeput of permanent
beschadigd wordt [13]. De wetenschapper
Anke van Hal beschrijft in het boek ‘De winst
van duurzaam bouwen’ dat een gebouw
niet duurzaam is als het ‘een vegetatie
dak met zonnecellen, wat isolatieglas en
een abonnement op een groene stroom’
heeft. Architect Thomas Rau beschrijft
duurzaamheid als, ‘een andere, bewustere
houding ten opzichte van de schepping.
Ook onze bebouwde omgeving moeten
we vormgeven volgens de wetten van de
natuur’. In dit zelfde boek ‘De winst van
duurzaam bouwen’ kwamen technici in het
bedrijfsleven uiteindelijk tot de conclusie dat
duurzaamheid is te beschrijven aan de hand
van drie kernpunten, namelijk: voor betere
(werk)omgeving binnen en buiten het bedrijf
voor de mensen (People), het omgaan met
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de aarde en de activiteiten die belastend zijn
voor het milieu (Planet) en de materiële winst
die duurzaamheid oplevert (Profit) de drie p’s:
People, Planet, Profit [14, 15].
In dit onderzoek wordt duurzaamheid als
volgt geïnterpreteerd, het beperken van het
gebruik van grondstoffen en materialen in de
nieuwe groene gevel, waarbij de levensduur
van de materialen centraal staat. Met de
levensduur wordt de tijd bedoeld dat een
materiaal zijn functie kan volbrengen.
2.2 PROGRAMMA VAN EISEN
T.O.V. BUITENWAND CONSTRUCTIES
Om de buitenwand constructies te kunnen
beoordelen/toetsen zijn er eisen nodig. Deze
eisen worden in deze paragraaf benoemd
en beschreven. Hierbij wordt er beperkt tot
buitenwand constructies voor woningbouw
voor gezinswoningen in Nederland. In
vervolgwerk kan dit door getrokken worden
naar andere bebouwingen.
Het eisenpakket bestaat uit vier soorten
kenmerken: ecologische kenmerken, sociale
kenmerken, economische kenmerken en
technische kenmerken [16].
Ecologische kenmerken zijn kenmerken
die zich betrekken tot het milieu en de
gezondheid van de mensen in en om het
gebouw. De sociale kenmerken kunnen
gezien worden als de kenmerken waar
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een gebouw of product iets bijdraagt aan
de sociale omgeving. De economische
kenmerken betreffen de kosten van het
product, waarbij het zowel gaat om de
investeringskosten als de exploitatiekosten.
De technische kenmerken zijn verbonden
met de drie andere kenmerken. Hierdoor
overlappen de technische kenmerken de
andere drie kenmerken. Bij de technische
kenmerken wordt er gekeken naar het
bouwbesluit van de overheid, waarin basale
technische eisen zijn benoemt. Daarnaast
houden we ook rekening met de eisen van de
International Organization for Standardization
(ISO) [17]. Van Egmond (1999) maakt de
volgende onderverdeling van technische
eisen [16]: functie, vormgeving, materiaal,
fysische eigenschappen, productietijd en de
kosten.

2.3 EISEN PAKKET
Zowel de traditionele buitenwand constructie
en de nieuwe groene gevel zullen getoetst
worden aan het eisenpakket. Eisen die uit
het bouwbesluit voortkomen worden afgekort
met bb en het betreffende artikel:
+ thermische warmte weerstand constructie
(art. 5.2 bb);
- Rc: 3,5m2.K/W;
+ brandwerendheid (art. 2.9 bb NEN 6065);
- minimaal 60 minuten tot een hoogte
van 7 meter;
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- minimaal 90 minuten hoogte van 7
meter tot 13 meter;
- minimaal 120 minuten hoger dan 13
meter;
+ belasting van het milieu beperken (art. 5.8 &
5.9 bb);
- beperken van de belasting op het
milieu door toegepaste materialen,
gelet op de uitputting van de 		
gebruikte grondstoffen;
+ weren van vocht (art. 3.21 bb);
- waterdichte scheidende constructie
tussen binnen en buiten;
+ koudebruggen (art. 5.5 bb);
- maximaal 2% van de 			
gebruiksoppervlakte;
+ geluidswering (art. 3.2 bb);
- de karakteristieke geluidswering van
de scheidingsconstructie is minimaal
20 dB;
+ laag albedo;
- toepassing van materialen die 		
warmte minder snel absorberen;
+ vandalisme bestendig;
- gebruik van materialen die 		
vandalisme bestendig zijn bijv. tegen
graffiti.
+ gewicht;
- nader ‘vorm’ te geven na onderzoek
bestaande groene gevel systemen;
+ flexibiliteit;
- modulair systeem;
+ duurzaamheid;
- standaardisatie van materialen

(kosten besparend);
- levensduur van materialen;
+ sociale invloeden (komen voort uit
vooronderzoek);
- vermindering UHI (zie paragraaf
4.5.1);
- verbetering voor de gezondheid;
functionele toepassing en niet alleen
een esthetische toepassing.
Deze eisen zijn tevens gebaseerd op
wetenschappelijke literatuur en vak
publicaties [18-24]. De eisen m.b.t.
gegevens van de belasting van het milieu,
duurzaamheid en de sociale invloeden zijn
gebaseerd op het NIBE. Het NIBE is het
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en
Ecologie. Dit is een kenniscentrum dat op
basis van wetenschappelijke informatie van
materialen een database samenstelt op het
gebied van milieubewust en gezond bouwen.
Daarin worden onder andere de levensduur,
de milieubelasting en bouwkosten met elkaar
vergeleken. In Bijlage 1 is een voorbeeld van
een materiaal/product opgenomen zoals deze
wordt vermeld in de database van het NIBE
[25].

TU/e - De nieuwe groene gevel

- 23 -

3 TRADITIONELE BUITENWAND CONSTRUCTIES
3.1 DE BEBOUWDE OMGEVING
De bebouwde omgeving is verantwoordelijk
voor één derde van de totale uitstoot van
CO2 [26]. Dit is meer dan de uitstoot die
door de transportsector en de auto wordt
veroorzaakt. De politiek heeft onder andere
daarom ook het duurzaam bouwen op de
agenda gezet [14].
Door de verstedelijking wordt het in de steden
steeds warmer. Uit verschillende onderzoeken
is gebleken dat er in de bebouwde
omgeving, en dan vooral in de steden, een
steeds hogere temperatuur ontstaat. Dit
wordt het Urban Heat Island effect (UHI)
genoemd. De warmte ontstaat vooral door
de dichte bebouwing en omdat er weinig of
geen groene zones aanwezig zijn. Hierdoor
ontstaat er een beperkte evapo-transpiratie.
Evapo-transpiratie is het natuurlijk koelen
van de omgeving door verdamping van
water uit de huidmondjes van bladeren.
Daarnaast bestaat de bebouwing vaak uit
bouwmaterialen die een lage albedo waarde
hebben. Materialen met een lage albedo
waarde slaan veel warmte op door de
donkere kleuren van dit materiaal. Bij donkere
kleuren wordt er minder zonlicht weerkaatst
en wordt er meer straling geabsorbeerd.
Hierdoor zal de stad overdag opwarmen en in
de nacht nauwelijks afkoelen.
Door het nauwelijks of niet afkoelen van de
stad ontstaan er gezondheidsproblemen
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en meer sterfgevallen onder de mensen,
zoals gebleken tijdens de hittegolf van 2003
in Nederland [27]. Maar ook het thermisch
comfort binnen en buiten de gebouwen zal
afnemen. Door de warmte zal er buiten niet
graag gewerkt en gerecreëerd worden. Door
groeiend gebruik van airconditioning voor
een comfortabel binnenklimaat neemt de
buitentemperatuur alleen maar toe.
De luchtkwaliteit in de stad zal ook afnemen,
dit door smogvorming die ontstaat door
onder andere de stijging van de gemiddelde
ozonconcentratie. Tevens zal de ecologie
en het groeiseizoen zich aanpassen en in
sommige gevallen verkort worden door
verstedelijking [28-30].
3.2 BOUWSYSTEMEN
In de woningbouw zijn er verschillende
gevelsystemen die toegepast worden in
de woningbouw. Deze systemen horen
bij verschillende bouwsystemen zoals:
stapelbouw, gietbouw, montagebouw in
prefab beton en montagebouw in houtskelet.
Ieder bouwsysteem heeft een andere
bouwen methode en een ander gebruik van
materialen.
Stapelbouw is het stapelen van stenen,
blokken of elementen. De elementen worden
d.m.v. een lijm of een mortel op elkaar
bevestigd. Stapelbouw is een traditionele
manier van bouwen in Nederland. Dit is één
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van de meest voorkomende bouwmethode in
de woningbouw.
Naast stapelbouw is er ook gietbouw waarbij
beton op de bouwplaats in een bekisting
wordt gestort. Deze manier van bouwen
komt vooral voor bij seriematige woningbouw
waarbij maatverschillen tussen woningen
nauwelijks aanwezig zijn, deze methode
wordt ook vaak toegepast bij de bouw van
kantoren.
De derde methode is montagebouw, daar
binnen is er onderscheid tussen prefab
beton elementen en houtskeletbouw. Bij
prefab beton komen elementen zoals gevels,
binnenmuren en vloeren compleet op de
bouwplaats aan. Bij houtskeletbouw komen
ook complete elementen net als bij prefab
beton op de bouwplaats aan, echter met
een draagstructuur van hout. Ook wordt bij
deze methode gebruik gemaakt van kleinere
elementen waarna deze op de bouwplaats
worden vervaardigd tot een groter element
[20, 31, 32].
Ook moet de gevel informatie naar
buiten uitstralen bijvoorbeeld de status of
duurzaamheid van het gebouw, dit wordt
vaak verlangd van de opdrachtgever. De
spouwmuur heeft daarom een belangrijke rol
in de bouw. [20, 33].
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3.3 DE SPOUWMUUR
Nagenoeg elke woning heeft een gevel die
een spouwmuur is, ongeacht of het systeem
stapelbouw, gietbouw of montagebouw is.
Het buitenblad van de spouwmuur wordt in
92% van de gevallen van bakstenen gemaakt
[24]. Een gevel met een spouwmuur voldoet
sneller aan de eisen uit het bouwbesluit
met betrekking tot luchtdichtheid,
warmteweerstand, afdichting etc. dan een
gevel zonder spouwmuur [20].
3.3.1 GESCHIEDENIS
De spouwmuur stamt al uit de oude Griekse
en Romeinse tijd. Waarna de spouwmuur niet
meer is teruggevonden. Tot in de vroege 19de
eeuw. In die tijd is de spouwmuur door de
Britten opnieuw uitgevonden. De spouwmuur
bestond toen uit twee naast elkaar staande
muren van steen, met daartussen een
luchtlaag van ongeveer 15 millimeter. De
spouwmuur diende in die tijd voornamelijk
voor het beschermen tegen vochtpenetratie.
Dit is nu nog steeds één van de belangrijkste
eigenschappen van de spouwmuur. De
spouwmuur werd in de Verenigde Staten
toegepast in de late 19de eeuw. Echter
werd de spouwmuur in de Verenigde Staten
pas echt geaccepteerd in 1937 en na 1940
werden de voordelen van de spouwmuur
erkent door ontwerpers en bouwers. In
Nederland werd vanaf 1918 de spouwmuur
structureel toegepast en rond 1960 werd
deze verplicht gesteld door een wijziging in

de modelbouwverordening.
Rond 1970 werden ontwerpers bewust van
de ‘duurzaamheid’ of ‘levenscycles’ van de
woningen en overige gebouwen. In die tijd
begonnen ontwerpers en ingenieurs na te
denken over energieefficiëntie en hoe deze
te verbeteren met behulp van de gevel. De
spouwmuur werd al snel gezien als een
goede oplossing waarbij in de spouw een
isolatiemateriaal geplaatst kon worden.
Hierdoor kan de warmte en koude binnen en/
of buiten gehouden worden [24, 34, 35].
3.3.2 Functies spouwmuur
De spouwmuur vervult verschillende functies
zoals een scheidende, maatschappelijke,
en constructieve/dragende functie. Bij de
scheidende functie wordt bedoeld het buiten
houden van ongewenste omgevingsfactoren
maar ook het binnenhouden van bepaalde
ongewenste invloeden, hieronder een aantal
factoren waar men aan kan denken:
- neerslagkering;
- beschutting tegen wind;
- bescherming tegen hitte en kou;
- beperking van dag- en zonlichttoetreding;
- geluidwering;
- bescherming tegen ongewenste inkijk;
- bescherming tegen stank en stof van buiten;
- beveiliging tegen ongenode indringers;
- beveiliging tegen blikseminslag;
- beveiliging tegen brand;
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- binnen houden van stank en geluid;
- opslag van gevaarlijke stoffen;
- tegengaan van risico van branduitbreiding
en -overslag.
De buitenwand constructie heeft ook een
maatschappelijke functie. De buitenwand
van een gebouw maakt namelijk ook deel uit
van de bebouwde omgeving en zal invloed
hebben op de omgeving [31]. Daarvoor zijn
een aantal factoren van belang:
- status, aanzien, symbolische waarde;
- sociaal-culturele betekenis;
- esthetische kwaliteit;
- macro-economisch belang;
- veiligheid en waarborging van de openbare
ruimte.
De dragende functie is één van de
belangrijkste functies van een buitenwand
constructie. Bij een spouwmuur zal het
binnenblad voor de dragende functie voor
vloeren zorgen en het buitenblad voor de
scheidende functie [31].
3.3.3 OPBOUW SPOUWMUUR
Een hedendaagse spouwmuur bestaat uit
een aantal vaste componenten namelijk
een buitenblad, luchtspouw, isolatie en een
binnenblad. Waarbij het buitenblad in de
meeste gevallen gemaakt is van een baksteen
en het binnenblad van een steenachtig
materiaal. Ook kan het binnenblad bestaan
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• veiligheid en waarborging van de openbare ruimte.
De dragende functie is één van de belangrijkste functies van een buitenwand constructie. Bij een
spouwmuur zal het binnenblad voor de dragende functie voor vloeren zorgen en het buitenblad voor
de scheidende functie [31].
3.3.3 Opbouw spouwmuur
Een hedendaagse spouwmuur bestaat uit een aantal vaste componenten namelijk een buitenblad,
luchtspouw, isolatie en een binnenblad. Waarbij het buitenblad in de meeste gevallen gemaakt is van
een baksteen en het binnenblad van een steenachtig materiaal. Ook kan het binnenblad bestaan uit
een houtskelet frame. Tussen de twee spouwbladen is een luchtspouw aanwezig [24]. De
spouwbladen zijn onderling verbonden met spouwankers. Dit waren vroeger smeedijzeren banden,
tegenwoordig zijn deze van verzinkt staal of aluminium. De spouwankers zijn nodig voor de stabiliteit
van de gevels. Daarnaast kan er in de luchtspouw isolatiemateriaal aangebracht worden en kan deze
d.m.v. de spouwankers geklemd worden tegen het binnenblad. In Figuur 3 is de opbouw van de
spouwmuur schematisch te zien waarbij er isolatiemateriaal toegepast is.
Figuur 3: Opbouw
1. binnen spouwblad
van de spouwmuur
2. isolatie materiaal
schematisch te zien
3. luchtspouw
waarbij
isolatiemateriaal
4. buiten
toegepast
is spouwblad
1. binnen spouwblad
2. isolatie materiaal
3. luchtspouw
4. buiten spouwblad

Figuur 3: De spouwmuur

-De nieuwe groene gevelN.A.G.A. Damen
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Tabel 1: Mogelijke
isolatiematerialen en de
lambda waarde van het
materiaal in W/(m.K)

- 28 -

uit een houtskelet frame. Tussen de twee
spouwbladen is een luchtspouw aanwezig
[24]. De spouwbladen zijn onderling
verbonden met spouwankers. Dit waren
vroeger smeedijzeren banden, tegenwoordig
zijn deze van verzinkt staal of aluminium. De
spouwankers zijn nodig voor de stabiliteit van
de gevels. Daarnaast kan er in de luchtspouw
isolatiemateriaal aangebracht worden en
kan deze d.m.v. de spouwankers geklemd
worden tegen het binnenblad. In Figuur 3 is
de opbouw van de spouwmuur schematisch
te zien waarbij er isolatiemateriaal toegepast
is.
Het voordeel van isolatiemateriaal toepassing
in de spouw is dat er dan weinig warmte en/
of koude transport van buiten naar binnen
kan plaatsvinden en andersom. In het
Nederlandse bouwbesluit is beschreven dat
een uitwendige scheidingsconstructie van
een verblijfsgebied een warmteweerstand
moet hebben van tenminste 3,5 m2.K/W.
Door deze eis moet het isolatiemateriaal
een bepaalde warmteweerstand hebben
[18, 33]. Bij isolatiemateriaal wordt vaak
gekozen uit verschillende isolatiematerialen
(Tabel 1), die allemaal een andere
warmtegeleidingscoëfficiënt hebben, ook
wel de lambda waarde genoemd. Door de
dikte van het isolatiemateriaal te variëren
kan er een andere warmteweerstand behaalt
worden.
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Naast de spouwmuur voor de gevel zijn er
ook spouwmuren die toegepast worden als
woningscheidende wand. Deze zullen niet
verder worden onderzocht in dit onderzoek
[18, 20, 34].
3.3.4 EIGENSCHAPPEN EN KENMERKEN
VAN DE SPOUWMUUR T.O.V. HET PROGRAMMA VAN EISEN
De spouwmuur zoals hierboven beschreven,
is de meest toegepaste buitenwand
constructie van gezinswoningen in de
woningbouw van Nederland. In hoofdstuk 2 is
het programma van eisen opgesteld voor de
buitenwand constructies, aan de hand van dit
programma van eisen wordt de spouwmuur
getoetst op sterke en zwakke punten t.o.v. de
eisen zoals geformuleerd in paragraaf 2.2.
Eigenschappen en kenmerken:
•thermische warmte weerstand van
3,5m2.K/W is eenvoudig te behalen d.m.v.
verschillende toepasbare isolatiematerialen
zie Tabel 1;
• nagenoeg onbrandbaar en heeft een
brandwerendheid van 90 minuten bij
een dikte van 100mm voor niet dragend
metselwerk [36];
• op de schaal van het NIBE wordt een
spouwmuur beoordeeld met de volgende
milieuklasse, een binnenspouwblad
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van kalkzandsteen klasse 2b, een
buitenspouwblad van baksteen klasse 2a
en isolatiemateriaal van steenwol klasse 2a
(zie bijlage 1 uitleg van deze klasse en het
gebruik);
• voldoet aan de karakteristieke geluidswering
van 20 dB;
Een spouwmuur heeft door zijn
buitenspouwblad van bakstenen een
waterdichte en scheidende constructie van
buiten naar binnen. Door het gebruik van
deze bakstenen buitenspouwblad en een
steenachtig materiaal voor het binnenblad
is de levensduur gemakkelijk 100 jaar
[25]. Het buitenblad en het binnenblad
worden onderling gekoppeld door middel
van spouwankers. Daarmee voldoet de
spouwmuur aan de eis tegen koudebruggen
van minder dan 2%.
Daarnaast duurt het stapelen van stenen bij
het maken van een traditionele spouwmuur
constructie in vergelijking met andere
bouwsystemen, zoals de prefab bouw
methodes langer. Daarnaast is de spouwmuur
niet modulair, er zal gesloopt moeten
worden aan het eind van de levensduur of bij
aanpassingen.
Een traditionele spouwmuur zal niet direct
bij dragen aan een vermindering van het
Heat Island Effect of de verbetering van de
gezondheid. Dit komt mede door lage albedo
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van de materialen waardoor het materiaal, de
baksteen, de warmte van de zon absorbeert
en opslaat.
Graffiti is gemakkelijk aan te brengen door
vandalisten, maar het is ook makkelijk te
verwijderen. Echter zal dit gedaan moeten
worden door chemische middelen die niet
goed zijn voor het milieu.
Een belangrijke andere eigenschap die de
traditionele spouwmuur heeft, is naast het
scheiden van binnen en buiten, ook vaak het
dragen van de constructie en het weren van
weersinvloeden.

van duurzaamheid zijn er een aantal zwakke
punten t.o.v. het programma van eisen uit
hoofdstuk 2.2 namelijk de flexibiliteit op het
gebied van modulariteit. Een traditionele
spouwmuur is niet gemakkelijk aanpasbaar
of te vernieuwen. En door de lage albedo
draagt hij niet bij aan een vermindering van
HIE en de gezondheid in de omgeving. Op
het gebied van duurzaamheid is er nog veel
te halen door de buitenwand constructie te
verbeteren.

3.4 CONCLUSIE
De spouwmuur is een eeuwen oude
bouwmethode en stamt al uit de Griekse
en Romeinse tijd. Rond 1960 werd de
spouwmuur in Nederland verplicht gesteld,
waardoor hierna verschillende bouwmethodes
ontstonden zoals stapelbouw, gietbouw en
montagebouw.
De traditionele spouwmuur heeft vele functies
zoals onder andere het scheiden van binnen
en buiten, dragen van de constructie en het
beschermen tegen o.a. weersinvloeden.
Mede hierdoor is het een ideale buitenwand
constructie. Ook de eisen die geformuleerd
zijn in hoofdstuk 2.2 zijn gemakkelijk te
behalen, vooral als er gekeken wordt naar de
‘standaard’ bouwbesluit eisen. Op het gebied
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4 GROENE GEVELS
4.1 INLEIDING

	


worden. Een groene gevel kan helpen een aantal belangrijke bedreigingen voor de volksgezondheid in
het Westen te bestrijden [38]. Zo heeft begroeiing een herstellend effect op ‘zieke’ mensen. Daarbij
kan men denken aan vermindering van stress in een groene omgeving. Zelfs 5 minuten blootstelling
aan ‘serene’ natuurfoto’s toont een signiﬁcant effect op een lagere bloeddruk [11, 39]. Bij een
permanent uitzicht leidt dit tot een sneller herstel met minder postoperatieve complicaties zoals
hardnekkige hoofdpijn. Dit leidt ten slotte ook tot lichtere pijnstillers voor herstellende patiënten [40].
Uit onderzoek van Maas blijkt ook dat door gebruik van 90% groen in vergelijking met 10% groen, er
25% minder mensen leiden aan depressies en 23% minder astma patiënten zijn [38, 41]. In het
onderzoek zijn nog meer ‘ziektes’ onderzocht tabel 2, overgenomen uit Maas, (2009), Vitamin ‘Green
environments - healthy environments’. 	

Hoeveelheid groen
ziekte cluster

10% groen

hoge bloeddruk

90% groen

percentuele daling

23,80

22,40

5,9%

hartziekte

4,70

4,00

14,9%

beroerten, herseninfarct

0,92

0,76

17,4%

99,20

65,80

33,7%

4,90

4,40

10,2%

migraine/erge hoofdpijn

40,00

34,00

15,0%

bovenste luchtweginfectie

84,00

68,00

19,1%

bronchitis/longontsteking

16,00

14,70

8,1%

astma/COPD

26,00

20,00

23,1%

duizeligheid

8,30

6,60

20,5%

besmettelijke ziekte uit het darmkanaal

6,50

5,10

21,5%

237,00

197,00

16,9%

32,00

24,00

25,0%

erge rugklachten
kanker

medische onverklaarde lichamelijke
symptomen
depressies

Tabel 2: De prevalentiecijfers bij een populatie
per 1000 onderzochten
in een 10% en 90%
groene ruimte per
verschillende ziektegroep [41].

Groene gevels zijn in de wetenschappelijke
literatuur nog niet veel onderzocht, naar
groene daken daarentegen, zijn er talloze
(wetenschappelijke) onderzoeken gedaan.
Daarom zullen in de volgende paragraven
van dit hoofdstuk ook verwezen worden naar
groene daken. Groene daken hebben in veel
opzichten dezelfde eigenschappen als groene
gevels. Het grote verschil tussen deze twee
is de oriëntatie, namelijk horizontaal (groene
daken) en verticaal (groene gevels) en de
vaak toegepaste luchtspouw. De groene
gevel heeft verschillende eigenschappen.
Eén van deze eigenschappen is het
verbeteren van de gezondheid van de mens.
De gezondheidszorg richt zich vooral op
het genezen van mensen en niet op het
voorkomen. Er wordt € 645 miljoen aan
ziekte preventie uitgegeven, dat is slechts
1,3% van het totale budget van € 49 miljard
aan gezondheidszorg [37]. Ook door de
verstedelijking en de ruimtelijke verdichting
lopen steeds meer mensen het risico om in
een omgeving te wonen waar slechte/weinig
groene ruimten aanwezig zijn.Tevens blijkt
dat groen dicht bij huis juist belangrijker is
dan ver weg.Tevens moet de rol van groen
in de gebouwde omgeving niet onderschat
worden. Een groene gevel kan helpen een
aantal belangrijke bedreigingen voor de
volksgezondheid in het Westen te bestrijden
[38]. Zo heeft begroeiing een herstellend

effect op ‘zieke’ mensen. Daarbij kan men
denken aan vermindering van stress in
een groene omgeving. Zelfs 5 minuten
blootstelling aan ‘serene’ natuurfoto’s toont
een significant effect op een lagere bloeddruk
[11, 39]. Bij een permanent uitzicht leidt dit tot
een sneller herstel met minder postoperatieve
complicaties zoals hardnekkige hoofdpijn. Dit
leidt ten slotte ook tot lichtere pijnstillers voor
herstellende patiënten [40]. Uit onderzoek
van Maas blijkt ook dat door gebruik van
90% groen in vergelijking met 10% groen, er
25% minder mensen leiden aan depressies
en 23% minder astma patiënten zijn [38,
41]. In het onderzoek zijn nog meer ‘ziektes’
onderzocht tabel 2, overgenomen uit Maas,
(2009), Vitamin ‘Green environments - healthy
environments’.
4.2 GROENE DAKEN: WATER BUFFEREN
EN RETENTIE
4.2.1TOENEMENDE NEERSLAG
Door steeds meer regenval en de verharding
van steden, met name door de vele platte
daken, is er sprake van meer overtollig water
dat afgevoerd moet worden. Het KNMI
voorspelt dat er in de toekomst rekening
gehouden moet worden met stijgende
neerslag, mede door de opwarming van
de aarde [42]. Daardoor zal er steeds meer
neerslag die op daken van gebouwen
valt, afgevoerd moeten worden naar het
riool. Uit onderzoek van stichting RIONED,
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4.2 Groene daken: water bufferen en retentie
4.2.1 Toenemende neerslag
Door steeds meer regenval en de verharding van steden, met name door de vele platte daken, is er
sprake van meer overtollig water dat afgevoerd moet worden. Het KNMI voorspelt dat er in de
toekomst rekening gehouden moet worden met stijgende neerslag, mede door de opwarming van de
aarde [42]. Daardoor zal er steeds meer neerslag die op daken van gebouwen valt, afgevoerd moeten
worden naar het riool. Uit onderzoek van stichting RIONED, een overkoepelende organisatie voor de
riolering en het stedelijk waterbeheer van Nederland voor overheden en bedrijven, blijkt dat het
traditionele rioleringsstelsel de grote hoeveelheid neerslag niet direct kan verwerken [43]. Daarom
zullen er extra maatregelen genomen moeten worden. Deze maatregelen moeten niet alleen komen
van de overheden maar ook van bedrijven en particulieren. Zo moet er door particulieren en
een overkoepelende organisatie voor de
neerslag. Het vertraagd wegstromen van
bedrijven, wanneer dit door de gemeente aangegeven wordt, zelf worden voorzien in het afvoeren
riolering en het stedelijk waterbeheer van
neerslag gaat vaak gepaard met het bufferen
van hemelwater op het eigen terrein [42, 43]. Dit stond eerst nog vermeld in het
Nederland voor overheden en bedrijven,
van neerslag. Het bufferen van neerslag
modelbouwverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) die de gemeente kan
blijkt dat het traditionele rioleringsstelsel
geschiedt in de verschillende lagen waaruit
gebruiken voor het opstellen van eisen. Nu staat dit ook vermeld in het Bouwbesluit 2012 onder
de grote hoeveelheid neerslag niet direct
een groen dak opgebouwd is. De meeste
Artikelen 6.17 en 6.18. Waarbij vermeld moet worden dat de gemeente beslist of het hemelwater
kan verwerken [43]. Daarom zullen er extra
neerslag wordt gebufferd in het substraat,
mag worden geloosd op de aansluiting van de gemeente of dat het door de partij zelf geregeld moet
maatregelen genomen moeten worden. Deze
doordat het substraat werkt als een soort
worden [44].

tevens wordt verminderd, door het toepassen
4.2.3 VERMINDEREN EN VERTRAAGD AFvan een groen dak.
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Neerslag die op de traditionele daken terecht
De hoeveelheid water die vertraagd,
komt wordt vrijwel direct afgevoerd naar het
gebufferd of verminderd wordt, hangt van een
riool via de hemelwaterafvoeren. Daardoor
aantal factoren af. Daarbij moet men denken
bestaat de kans dat het riool overbelast
aan:
wordt in de toekomst, er wordt namelijk
maatregelen moeten niet alleen komen van
spons. Daarnaast loopt het water, door de
steeds meer neerslag verwacht. De groene
de overheden maar ook van bedrijven en
verschillende lagen, vertraagd weg naar
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gekeken naar de extensieve daken. Uit literatuuronderzoek is ook gebleken dat er weinig tot geen
onderzoek is gedaan naar waterretentie door intensieve groene daken. De onderzoeken naar
extensieve daken tonen, met enkele uitschieters, wel dat de retentie hoger wordt naar gelang de dikte
van het groene dak toeneemt (Figuur 6).
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lopen uiteen van 18% in een onderzoek
van Spolek [52] tot een gemiddelde retentie
van 75% in een onderzoek van Moran et.
al. [53]. Deze waardes lopen uiteen door
verschillen in dikte en type substraat. In Tabel
3 zijn van de verschillende onderzoeken
de retentiewaarden weergegeven en de
bijbehorende dikte en het gebruikte substraat
en/of beplanting. In deze onderzoeken is
vooral gekeken naar de extensieve daken.
Uit literatuuronderzoek is ook gebleken dat
er weinig tot geen onderzoek is gedaan naar
waterretentie door intensieve groene daken.
De onderzoeken naar extensieve daken
tonen, met enkele uitschieters, wel dat de
retentie hoger wordt naar gelang de dikte van
het groene dak toeneemt (Figuur 6).
De uitschieters zijn deels te verklaren. Uit
onderzoeken blijkt dat er verschillende
retentie optreed tijdens de verschillende
seizoenen in een jaar. De retentie is lager
in de koude en vaak natte maanden
met minder zon, waardoor verdamping
en evapotranspiratie niet of nauwelijks
voorkomen. In sommige gevallen, zoals is
te zien in Tabel 1, is alleen in die maanden
gemeten. Deze constatering geeft al een
duidelijker beeld van de gevonden afwijkingen
[49, 52, 54]. Om een evenwichtiger beeld
te krijgen zal er een meetperiode van
minimaal een jaar nodig zijn zoals in andere
onderzoeken gedaan is [49]. De andere
twee uitschieters allebei afkomstig uit het

onderzoek van Spolek [52] zijn ook zeer
opvallend. In zijn onderzoek werd geen
duidelijk reden gevonden waarom deze
zo laag zijn. Vermoedelijk ligt dit aan de
aanwezige irrigatie. Wanneer deze niet
toegepast zal worden, net als in andere
onderzoeken, dan zal de retentie naar
verwachting hoger zijn. In het onderzoek
wordt ook vermeld dat overige onderzoeken
een kortere meetperiode hebben gehad,
echter dit is niet bij alle het geval.
De dikte van een groen dak speelt dus een
rol voor de hoeveel waterretentie tijdens
neerslag. In veel andere onderzoeken komt
ook de hellingshoek ter sprake. Hierbij zijn
er echter veel tegenstrijdige conclusies
getrokken. Zo concluderen onderzoeken
dat de hellingshoek niet bepalend is voor de
hoeveelheid retentie (Schade [55] en Getter
en Rowe [45]). Daarnaast zijn er onderzoeken
die juist concluderen dat de hellingshoek wel
effect heeft op de waterretentie [45, 47, 54,
56, 57]. Door een hogere hellingshoek zal de
waterretentie verminderen. Dit is te zien in
Tabel 4, waar de verschillende hellingshoeken
en dikte met de bijbehorende retentie af te
lezen zijn. Tevens worden bij de verschillende
onderzoeken een andere substraat
samenstelling gebruikt. Daaruit blijkt dat er
ook geen voordeel is te behalen met een
andere samenstelling ten opzichte van de
hellingshoek. De gegevens uit de tabel zijn
bij een neerslag van < 2 mm/min. Wanneer

Dikte (mm)
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Figuur 6: Retentie (%) versus dikte (mm) van verschillende
onderzochte daken uit Tabel 1
Pagina | 20

- 36 -

-De nieuwe groene gevelN.A.G.A. Damen

Pagina | 20

TU/e - De nieuwe groene gevel

- 37 -

	


conclusies getrokken. Zo concluderen onderzoeken dat de hellingshoek niet bepalend is voor de
hoeveelheid retentie (Schade [55] en Getter en Rowe [45]). Daarnaast zijn er onderzoeken die juist
concluderen dat de hellingshoek wel effect heeft op de waterretentie [45, 47, 54, 56, 57]. Door een
hogere hellingshoek zal de waterretentie verminderen. Dit is te zien in Tabel 4, waar de verschillende
hellingshoeken en dikte met de bijbehorende retentie af te lezen zijn. Tevens worden bij de
verschillende onderzoeken een andere substraat samenstelling gebruikt. Daaruit blijkt dat er ook geen
voordeel is te behalen met een andere samenstelling ten opzichte van de hellingshoek. De gegevens	

hellingsho
ek (%)

dikte
substraat/
vegetatie
(mm)

retentie bij
<2mm/min (%)

2

25

95,1

samenstelling substraat

er meer neerslag zal vallen is het patroon
hetzelfde. De retentie wordt minder naar mate
de hellingshoek stijgt ongeacht de dikte van
het pakket.

referent
ie

40% geëxpandeerd leisteen, 40%
kwaliteit zand, 10% turf, 5% dolomiet,
3,33% gecomposteerd tuinafval, 1,67%
pluimvee mest

[47]

2

40

97,1

40% geëxpandeerd leisteen, 40%
kwaliteit zand, 10% turf, 5% dolomiet,
3,33% gecomposteerd tuinafval, 1,67%
pluimvee mest

[47]

2

40

62

5% gebroken kalksteen, 43% gebroken
steen,
5% klei, 10% organisch materiaal

[56]

2

60

93,3

91,8% verschillende zandsoorten (korrel),
3,22% klei, 5,6% leem (silt)

[57]

6,5

40

94,4

40% geëxpandeerd leisteen, 40%
kwaliteit zand, 10% turf, 5% dolomiet,
3,33% gecomposteerd tuinafval, 1,67%
pluimvee mest

[47]

6,5

60

95,8

40% geëxpandeerd leisteen, 40%
kwaliteit zand, 10% turf, 5% dolomiet,
3,33% gecomposteerd tuinafval, 1,67%
pluimvee mest

[47]

7

60

94

91,8% verschillende zandsoorten (korrel),
3,22% klei, 5,6% leem (silt)

[57]

8

40

43

5% gebroken kalksteen, 43% gebroken
steen,
5% klei, 10% organisch materiaal

[56]

14

40

39

5% gebroken kalksteen, 43% gebroken
steen,
5% klei, 10% organisch materiaal

[56]

15

60

94

91,8% verschillende zandsoorten (korrel),
3,22% klei, 5,6% leem (silt)

[57]

25

60

95,5

91,8% verschillende zandsoorten (korrel),
3,22% klei, 5,6% leem (silt)

[57]

Tabel 4: Hellingshoek vs
dikte vs retentie

Wanneer de hellingshoek stijgt, zal de retentie
afnemen, ongeacht de dikte van het substraat
is er duidelijk te zien dat de meeste retentie
aanwezig is wanneer er weinig neerslag valt
(< 2mm/min). Wanneer er meer neerslag valt,
2-10 mm/min en > 10 mm/min, zal de retentie
wel afnemen maar minder sterk. Men moet
hierbij denken aan een retentie van ongeveer
60% tijdens hevige neerslag in vergelijking
rond de 90% bij de lichte hoeveelheid
neerslag. Tevens is de hoeveelheid
waterretentie niet alleen in procenten af te
lezen maar ook in hoeveelheden. Er zijn
echter geen onderzoeken gevonden die
directe harde cijfers gegeven hebben over
de relatie tussen een groen dak en een
traditioneel hard dak. Wel zijn er grafieken
waarin duidelijk te zien is hoe de retentie
in de tijd varieert [47, 57]. In Figuur 7, een
grafiek uit een onderzoek van Getter et. al.
[57], zijn waarden vermeld wat verschillende
hellingshoeken en de hoeveelheid neerslag
doen met de retentie. Daarbij is duidelijk
te zien dat het water bij een hellingshoek
van 2% later wordt afgegeven dan bij een
hellingshoek van 25%. Daarnaast is te zien
dat het water, wanneer het weer droog weer
is, wordt afgegeven aan het riool. Echter
in Figuur 7c blijkt dat er minder retentie

optreedt en meer water wordt afgevoerd
naar het riool. De hoeveelheid water die
afgevoerd wordt naar het riool heeft te maken
met de verzadiging van het substraat voor
aanvang van het neerslag event. Wanneer
het substraat al vochtig en/of verzadigd is
van eerdere neerslag zal er minder retentie
plaatsvinden. In Figuur 8 is een grafiek uit
een onderzoek van Schroll et. al. [48] te zien
waarbij neerslag wordt afgevoerd van een
traditioneel dak en van een groendak met
alleen een substraat, en van een groen dak
met substraat en vegetatie. Daarbij wordt ook
weer aangegeven, dat water in een nat/winter
seizoen sneller wordt afgegeven en minder
retentie heeft dan in het droge/zomer seizoen.
Ook is er in deze twee grafieken te zien
dat het water op een groen dak later wordt
afgegeven, en in de zomer ook minder wordt
afgegeven, dan op een traditioneel dak.
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verzadiging van het substraat voor aanvang van het neerslag event. Wanneer het substraat al vochtig
en/of verzadigd is van eerdere neerslag zal er minder retentie plaatsvinden. In Figuur 8 is een graﬁek
uit een onderzoek van Schroll et. al. [48] te zien waarbij neerslag wordt afgevoerd van een traditioneel
dak en van een groendak met alleen een substraat, en van een groen dak met substraat en vegetatie.
Daarbij wordt ook weer aangegeven, dat water in een nat/winter seizoen sneller wordt afgegeven en
minder retentie heeft dan in het droge/zomer seizoen. Ook is er in deze twee graﬁeken te zien dat
het water op een groen dak later wordt afgegeven, en in de zomer ook minder wordt afgegeven, dan
dak.
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Fig. 2. Mean dry season stormwater runoff from medium-only and vegetated test
beds receiving no irrigation. The 13.1 mm event is an irrigation event applied immediately prior to the start of the irrigation treatments. Values are means ± 1 SE (n = 3
for medium only treatment; n = 4 for vegetated treatment). Asterisks indicate significant differences (p ≤ 0.05, d.f. = 1) between roof treatments within a rainfall event
in a Kruskal–Wallis test.

for maximizing the stormwater benefits of green roofs. Both the
planted and medium only roofs in this study had nearly identical
stormwater performance between November and April. Reduced
10
plant water use during the winter likely limits the ability of vegetation to restore water storage capacity between storm events.
Berghage et al. (2007) reported no significant difference in water
loss from evapotranspiration between planted and medium-only
roofs during the winter compared with a twofold difference
0
between the two types during the summer. In addition, low evapo0
10
20
30
ration during the winter also likely hinders the stormwater capacity
Rainfall (mm)
of both vegetated and medium-only roofs. Both the planted and
Fig. 4 – Cumulative hydrographs of selected representative
medium-only roof types in this study retained less than 28% of
Fig. 1. Stormwater runoff as a function of precipitation for three test bed treatments.
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R = 0.969; vegetated, y = 0.006x + 0.187 − 0.928, R = 0.935. In the dry season all test
values relative to the summer were consistent across three years
et.al (2007) [57].
es
mounted at the research site.
beds received one of three different irrigation treatments (see Section 2).
of monitoring and two distinct roofs. Similarly, Hutchinson et al.
(2003) reported 20% winter rainfall retention for another Portland
with irrigation treatment (Figs. 1 and 3). When non-irrigated beds
roof, although in this case retention increased to 53% in the secwere analyzed separately, vegetation had a significant effect on
ond winter. Mentens et al. (2006) summarizing data from German
differences in substrate depth, antecedent substrate moisretention except during the two smallest rain events (Fig. 2). Simigreen roofs also report lower retention values in winter relative to
larly, irrigation treatment had a significant effect on runoff from
ture status, slope, or precipitation patterns. But it is most
torage
summer.
both the medium only and vegetated test beds only during the
One potential way to enhance wet season stormwater retenlikely due to the fact that all of the latter researchers used
largest dry season rain event (Fig. 3). During this event mediumtion in winter rainfall climates such as the Pacific Northwest may
Carter
large storms in their stormwater testing. In addition, Liesecke
only roofs receiving the horticultural irrigation treatment retained
be to design vegetation using a greater percentage of plant species
(1998) and Mentens et al. (2006) followed FLL (http://www.f-les are
only 35.4% ± 1.2SE of rainfall compared with 41.2% ± 1.6 SE for
that are active during the cool season or that provide structural
l.de/english.html) guidelines which employ nearly saturated
8), and
those receiving the Portland treatment and 53.2% ± 1.2SE for those
water holding capacity. Candidate species in the Pacific Northantecedent moisture conditions followed by a simulated rain
f 45%,
receiving no irrigation. Vegetated roofs receiving the horticulwest include mosses, bulbs and facultative wetland plants, all of
that constitutes a 100-year storm. This is very different from
due to
tural treatment retained 63.0% ± 1.7SE of precipitation compared
which are active much of the autumn, winter and spring. The vegto 65.8% ± 1.2SE for those receiving the Portland treatment, and
etation on test beds in this study included severally regionally
75.0%
± 3.1SE for those receiving no irrigation.
-De nieuwe groene
gevelnative species that match these criteria: the bulb Camassia quaN.A.G.A. Damen
mash, the rhizomes Iris chrysophylla and Sisyrinchium idahoense,
rties of initial substrate prior to planting (2002) and after 5 years on a
Pagina | 234. Discussion
and the facultative wetland grass Festuca idahoensis var roemeri.
Other regionally native rhizomatous and bulb species that might
be appropriate for green roofs include members of the genera
The results of this study suggest that cool wet season clie space (%)
Free airspace (%)
Water holding capacity (%)
Fritillaria and Dodecatheon. Additionally, species that have large
mates such as the U.S. Pacific Northwest pose significant challenges

	


41.41
81.84

diana.
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21.43
14.40

17.07
67.44

4.2.4 CONCLUSIE
Er is sprake van stijgende neerslag in de
toekomst, mede door de opwarming van de
aarde. In steden die steeds meer verhard zijn
zal er meer overtollig water afgevoerd moeten
worden. In het nieuwe Bouwbesluit 2012 zal
het afvoeren van neerslag verplicht worden
voor de particulieren en bedrijven wanneer dit
wordt aangegeven door de gemeente. Groene
daken kunnen hier zorg voor dragen. De
retentie van groene daken loopt op tot 75%,
gebaseerd op platte daken (hellingshoek <
2%). De retentie is echter wel afhankelijk
van verschillende factoren zoals de opbouw,
dikte, type vegetatie en het substraat van
het groene dak. Ook de hellingshoek is
bepalend. Wanneer deze stijgt, zal de retentie
verminderen. De retentie van neerslag met <
2 mm/min kan oplopen tot 90%, afhankelijk
van de verzadiging van het substraat. In de
winter, wanneer het substraat meer verzadigd
kan zijn door de natte periodes, is de retentie
lager dan in de zomer met meer droge
periodes en hevige korte neerlag periodes.
4.3 HET ENERGETISCHE EFFECT VAN
GROENE DAKEN EN GEVELS
4.3.1.GROENE DAKEN
Naast retentie van neerslag heeft een groen
dak nog een extra eigenschap ten opzichte
van de traditionele zwarte/harde daken.
Een groen dak heeft door zijn ‘isolerende’
vermogen ook een thermische invloed op
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het binnenklimaat van een gebouw. Door de
substraat en de beplanting wordt er minder
omgevingswarmte van buiten doorgegeven
naar binnen [9]. Door de warmteopslag,
fotosynthese en de verdamping van de plant
zal de omgeving hiervan afkoelen. Hiervoor
zal de plant altijd groen moeten zijn om
deze functies te kunnen laten optreden. Op
zomerse dagen kan een plant 90% van de
inkomende straling van de zon tegenhouden.
Hiervan wordt ongeveer 20-40% verdampt,
5-30% gereflecteerd, 10-50% omgezet in
warmte, 5-20% gebruikt voor fotosynthese
en 5-30% daadwerkelijk doorgelaten door
de bladeren, waardoor er een koeleffect
ontstaat [58, 59]. Met deze gegevens is
het alleen niet mogelijk een duidelijke Rcwaarde te berekenen voor het bepalen van
de warmteweerstand in het groene dak.
Dit komt doordat er geen gegevens zijn
van de warmtegeleidingscoëfficiënt van
de biologische materialen, hiermee wordt
bedoeld de planten en gewassen [59, 60].
Toch hebben groene daken een positief effect
op de warmtestroom van buiten naar binnen
in de zomer en van binnen naar buiten in
de winter. Dit positief effect heeft te maken
met de verschillende soorten planten en de
substraatsoort. Waarvoor er meer onderzoek
gedaan moet worden met de verschillende
type substraat en planten. Uit onderzoek
van Peck et. al. [61] is gebleken dat een
substraat van 20 cm en 20-40 cm gras een
zelfde gecombineerde isolatiewaarde heeft

- 41 -

4.3 Het energetische effect van groene daken en gevels
4.3.1.Groene daken
Naast retentie van neerslag heeft een groen dak nog een extra eigenschap ten opzichte van de
traditionele zwarte/harde daken. Een groen dak heeft door zijn ‘isolerende’ vermogen ook een
thermische invloed op het binnenklimaat van een gebouw. Door de substraat en de beplanting wordt
er minder omgevingswarmte van buiten doorgegeven naar binnen [9]. Door de warmteopslag,
fotosynthese en de verdamping van de plant zal de omgeving hiervan afkoelen. Hiervoor zal de plant
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groendak met een substraatdikte tussen de 75 en 100 mm en gras als vegetatie, een reductie van
70-90% op de warmtewinst in de zomer bewerkstelligt in vergelijking met een traditioneel dak.
Daarnaast verkrijgt men bij het reduceren van de temperatuur met een 0,5 °C een 8% reductie op
het verbruik van elektrische energie van de airconditioning [9, 61, 63]. Er zijn maar weinig
onderzoeken waar duidelijk de gegevens bekend zijn van het substraattype dat gebruikt is. Uit
-De nieuwe
groene gevel- onderzoeken is gebleken dat de dikte en type substraat, type groen (planten, struiken en
verschillende
TU/e - De nieuwe groene gevel
N.A.G.A. Damen
gewassen)
en de opbouw van het constructieve gedeelte inclusief de isolatie, bepalend zijn voor de
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Tabel 5: Dikte vs
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(zomer) en verliezen
(winter).

-De nieuwe groene gevel-

65

Solar Intensity
Solar (W/m2)
Intensity (W/m2)

warmtestroom
kWh/dag
Heatwarmtestroom
Flow
(kWh/day)
Heat
Flow kWh/dag
(kWh/day)

ure 7

3:00

dikte
reductie (%)
piek temp. type substraat
Time
substraat
Heat flow through thereductie
roofing systems on
(mm)
zomer winter membraan

400

Jul Aug Sep

2002

0
0
Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb
200 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Figuur 10: Energiebehoefte als gevolg van warmtestroom door het groene
dak 3:00
(36 m²)
opzichte
0:00
6:00ten9:00
12:00 van
15:00
een referentie
traditioneel dak (362001
m²) campus in Ottowa te Canada [66]. 2002
2000
Time

10
0
18:00 21:00 0:00

Heat flow measurement showed that the average
daily energy demand
0
0
due
to
the
heat
flow
through
the
Green
Roof
was
significantly
less
than
Figuur 10: Energiebehoefte als gevolg van warmtestroom door het groene
dak 3:00
(36 m²)
opzichte
van
0:00
6:00ten9:00
12:00
15:00
18:00 21:00 0:00
een referentie
dak (36
m²)Roof
campus
Ottowa
te Canada
[66].
that traditioneel
offlow
the Reference
ininthe
spring
andaverage
summer.
Time
(c) Green
G
-TC-G2
Temperature
030626, TC-R
ure 8
Heat
measurement
showed
that
the
daily Roof
energy
demand
030626,
(b) Reference
Roof
Temperature
due to the heat flow through the Green Roof was significantly less than
45
70
(IN)
Series1
E0 (IN)
that of the Reference
Roof in theE0 spring
and summer.
(c) Green
Roof
G -TC-G2
Temperature
030626, TC-R
030626,
(b) Reference
Roof
Temperature
E3 (MEM)
OUT

70
CI Tampa
2003-final.doc
50
60
40

CI Tampa
2003-final.doc
50
30

National Research Council,

E0 (IN) for
Institute
E3 (MEM)
OUT

E3 (MEM)
Series4

6:00

E5 (SM)
Series6

14

E3 (MEM)
Series4

35
40

Series5
E4 (SB)

E5 (SM)
Series6

National Research Council, Institute for Research in Construction
OUT
Series7

30
10

3:00

Series5
E4 (SB)

Research in Construction
Series1
E0
(IN)
OUT
Series7

40
20

20
0
100:00

40
45

9:00

12:00 15:00

18:00 21:00

0:00

Time

Temperature
(°C)
Temperature
(°C)

60

Temperature
(°C)
temperatuur
graden
Celsius
Temperature
temperatuur
graden(°C)
Celsius

Temperature
(°C)
Temperature
temperatuur
graden
Celsius
temperatuur
graden(°C)
Celsius

ure 8

14

30
35
25
30
20
25
0:00

3:00

6:00

9:00

12:00 15:00 18:00 21:00

0:00

Time

tijd
tijd
0
20
3:00
6:00
9:00 12:00op15:00
18:00 21:00
0:00
Figuur0:00
11-12:
Temperatuurverloop
verschillende
niveaus
van het groene
dak
en
het
referentie
dak (traditioneel
0:00
3:00
6:00
9:00 12:00
15:00 18:00 dak).
21:00E0:0:00
temp. binnen, E3: temp. dak membraan,
E4: temp onder substraat, E5: temp.
midden
substraat,
OUT:
temp.
buiten.
Let
op: schaal
Time
Time
(e)
Green
Roof
G
–
Heat
Flow
030626,
(d) Green Roof
Sverduidelijking
–TC-S2
Temperature
tijdHFT-G
tijd
030626,
verdeling Figuur 7 anders i.v.m.
temperatuur verloop [64].
Figuur 11-12: Temperatuurverloop op verschillende niveaus van het groene
dak en het referentie dak (traditioneel dak). E0:
20
45 binnen, E3: temp. dak membraan, E4: temp onder substraat, E5: temp. midden substraat, OUT: temp. buiten. Let op:Series1
G1
temp.
schaal
(e)
Green Roof
G HFT-G
– Heat Flow Series2
Series1
030626,
E0 (IN)
(d)
Green
Roof
S
–
Temperature
G2
030626, TC-S2
verdeling Figuur
7 anders i.v.m.
verduidelijking temperatuur verloop [64].
Series4
E3 (MEM)
Series3
G3
15

35
40

Series6
E5 (SM)
Series1
E0
(IN)
OUT
Series7
Series4
E3 (MEM)
Series5
E4 (SB)

E5 (SM)
- 44 -Series6
OUT
Series7

30
35

20

Series4
R
Series1
G1

10
-De nieuwe groene gevel-

Series2
G2

Pagina | 27
5
10
-De nieuwe groene gevel-

Series4
R

Series5
E4 (SB)

N.A.G.A. Damen

N.A.G.A. Damen

Pagina | 27

lowHeat
(W/m2)
Flow (W/m2)

ture
(°C)
Temperature
(°C)

40
45

15

0
5

4.3.2 GROENE GEVELS
Naast de daken kunnen ook de gevels zorg
dragen voor het verbeteren van het isolerend
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verschil tussen een gevel van steen of glas
(traditioneel) en een groene gevel is dat de
windsnelheid tegen de gevel verschillend
is. Bij een groene gevel is de windsnelheid
lager waardoor de warmteweerstand hoger
wordt [26, 27]. Deze warmteweerstand wordt
berekend volgens vergelijking (2) van de NENEN-ISO 6946:2008. Het voordeel in deze
vergelijking is te halen door de windsnelheid
die anders is bij groene gevels, waardoor
Re verandert. Deze Re waarde is standaard
in de bouw vastgesteld aan de hand van de
NEN-EN-ISO 6946:2008 op 0,04 m²K/W.
Uiteindelijk kan dit voor verschillende soorten
opbouw constructie mogelijkheden van
de groene gevel, 2,9% tot 24,3% schelen.
Waarbij 2,9% voor rekening is van een
geïsoleerde spouwmuur (met Rc-waarde
van 3,43 m²K/W) met een directe begroeiing
en 24,3% voor een steensgemetselde gevel
zonder isolatie en directe begroeiing [59].
De waarde van Re voor groene gevels is
na het onderzoeken van de wind snelheid
langs de groene gevels, en het berekenen
van de warmtetransport langs de gevel door
convectie en straling, gunstiger dan bij de
traditionele spouwmuur. Bij de metingen van
de windsnelheid en de berekening van de
warmtetransport levert dit twee verschillende
waarden op die dicht bij elkaar liggen. Het
gemiddelde hiervan is na benadering uit
een tabel in de NEN-EN-ISO 6946:2008
gedeeld door twee 0,13 m²K/W [59]. Voor
de LWS systemen met een extra spouw

0:00

Series1
S1
Series2
S2
Series3
S3
Series4
R
Series1
S1
Series2
S2
Series3
S3
Series4
R

TU/e - De nieuwe groene gevel

- 45 -

waarin stilstaande lucht staat, mag er een
extra waarde Rspouw worden mee berekend.
Deze waarden is volgens de NEN-EN-ISO
6946:2008 voor een spouw van 20 mm
tot 100 mm, 0,18 m²K/W. Er moet dan wel
opgelet worden dat de aansluiting, tussen de
verschillende bouwonderdelen van een LWS
systeem goed aangesloten zijn waardoor
er nauwelijks ventilatie kan optreden.
Wanneer het hieraan voldoet zal de groene
gevel met LWS en een spouwmuur een
verhoging van de warmteweerstand hebben
van 14% [59]. Ook is er de mogelijkheid
om de warmteweerstand te berekenen van
een complete groene gevel. Dit is in het
onderzoek van Ottelé [59] ook geprobeerd.
Om deze waarde te kunnen berekenen
zal de betreffende groene gevel gebouwd
moeten worden, waarna de temperatuur
gemeten wordt op verschillende plaatsen in
de groene gevel. Ottelé [59] concludeerde
uit zijn onderzoek dat de waarde die bereikt
werd in de zomersituatie (gebruikmakend van
een hotbox in het lab) niet overeenstemt met
de realiteit . De waarde voor de winter was
waarschijnlijker en betrouwbaarder, omdat
er langer gemeten is en de verdamping
geen rol speelt in de hotbox. Daarvoor
zou er een groene gevel gebouwd moeten
worden waarin minder verzadiging kan
plaats vinden, bv. door het testen in een niet
dichte ruimte. Daarna zouden de metingen
vergeleken moeten worden met de volgende
vergelijkingen, wanneer de drie in Figuur 13
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aangeven temperaturen bekend zijn [59, 62]:
Voor directe
groene
gevels
(klimplanten):
Voor
directe
groene
gevels (klimplanten):

wordt er in veel literatuur over gesproken
dat de groene gevels na testen, op
temperatuurverschillen en de warmtestroom/
energiebehoefte binnen, een positief
effect hebben op energiebehoefte of de
temperatuur van de gevel [67, 68]. Zo kan
(3)
de temperatuur
op het metselwerk 20 °C
(3)
lager zijn achter een indirecte groene gevel
(3)[69]. Maar er zijn ook positieve effecten op
het gebruik van de airconditioning, waardoor
deze minder gebruikt zal hoeven worden [70].
In een onderzoek
van Di and Wang (1999)
(4)
(4) 28% verminderd door het
is de koellast
lagen
zoals invan een groene gevel [71].
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4.4 GROENE DAKEN ALS DUURZAME
OPLOSSING VOOR HET GEBOUW
Duurzaamheid is onder te verdelen
in ‘durability’ en ‘sustainability’. Deze
verschillende onderverdeling van
duurzaamheid in andere talen is in het
Nederlands minder duidelijk door de vertaling,
die hetzelfde is (‘duurzaamheid’). Onder
‘durability’ verstaan we hoelang een materiaal
of product meegaat na plaatsing of gebruik,
de levensduur. Bij ‘sustainability’ moet
gedacht worden aan hoe milieuvriendelijk het
materiaal of product tot stand is gekomen
is, bijvoorbeeld welke grondstoffen en
energie zijn gebruikt, en welke afvalstoffen
zijn vrijgekomen. Maar ook of het materiaal
weer recyclebaar of upcyclebaar is, waardoor
materialen of producten een nieuwe grondstof
zijn voor een nieuw product, zoals de huidige
trend naar Cradle to Cradle [6, 72].
4.4.1 DURABILITY
Door het toepassen van een groene daken
kan de levensduur van daken worden
verlengd. Dit is in meerdere onderzoeken
onderzocht en geconcludeerd. Op een
warenhuis in London, waar in 1938 een
groen dak is toegepast, bleek na 50 jaar de
dakbedekking in een uitstekende staat [61].
Door het verminderen van de temperatuur
op de dakbedekking (membraan) zal de
levensduur worden verlengd. Ook komt de
UV-straling niet direct op de dakbedekking en
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zal het dak minder fysieke schade lijden door
het niet, of minder direct belopen van het dak
[63, 64, 73].
4.4.2 SUSTAINABILITY
Een groen dak bestaat uit verschillende
componenten zoals een drainagelaag,
filterdoeken en een substraat. Deze
componenten hebben allen een
verschillende impact op het milieu. Vooral
bij het produceren van polymeren die vaak
worden gebruikt in materialen voor een
groen dak. De polymeren worden gebruikt
in de onderste lagen van een groen dak,
zoals de drainagelaag. Polymeren zijn
lichtgewicht materialen die tegen zware
belastingen kunnen, ze hebben een goede
isolatiecapaciteit en zijn bestand tegen
corrosie. Echter bij de productie ervan komt
CO2 vrij. Toch hoeft dit geen negatief effect
voor groene daken op te leveren, groene
daken hebben immers ook de eigenschap
om CO2 en luchtverontreinigende stoffen op
te nemen. Door het toepassen van groene
daken kunnen de vrijkomende stoffen
tijdens de productie op lange termijn worden
gecompenseerd. Er zou wel meer gekeken
kunnen worden naar gebruik of hergebruik
van afvalstoffen voor de productie van groene
daken [74]. Ook tijdens de productie van
de andere componenten voor een groen
dak zullen er (lucht)verontreinigende stoffen
vrijkomen. Dit is echter nog niet gemeten of
berekend.

Volgens het nieuwe Bouwbesluit
2012 zal er in het jaar 2013 voor elke
omgevingsvergunningsaanvraag voor
nieuwbouwwoningen en kantoren, die een
minimale gebruiksoppervlakte van 100 m²
beslaan, een milieuprestatieberekening
worden gevraagd. Dit staat vermeld in Artikel
5.9 van het nieuwe Bouwbesluit. Om deze
berekening te kunnen maken zijn er gegevens
nodig over de toegepaste producten en
materialen. Hierin zal gekwantificeerd moeten
worden: de uitputting van grondstoffen
en de uitstoot van broeikasgassen. Er zijn
al verschillende materialen en producten
waarvoor deze gegevens zijn verzameld in
een zogenaamde Milieu Relevante Product
Informatie (MRPI). De MPRI wordt verzorgd
door een onafhankelijke stichting opgericht
door het oude Ministerie van VROM en
het Nederlands Verbond Toelevering Bouw
(NVTB).
4.5 HET EFFECT VAN GROENE DAKEN EN
GEVELS OP DE OMGEVINGSTEMPERATUUR
4.5.1 HET UBAN HEAT ISLAND EFFECT
Naast de effecten die groene daken hebben
op het binnenklimaat, hebben groene daken
ook effect op het klimaat buiten. Daarbij
kunnen groene daken bijdragen aan het
verminderen van het UHI in steden. Het UHI
ontstaat door verschillende factoren die
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deels of tegelijk optreden. Deze factoren
zijn: het aantal gebouwen dat gebouwd
wordt in de steden met materialen die hitte
absorberende eigenschappen bevatten,
toenemende luchtvervuiling (dat grotendeels
veroorzaakt wordt door autoverkeer), het
produceren van hitte door de gebouwde
omgeving, produceren van warmte door airconditioning, gebrek aan groene omgeving
waardoor er weinig of geen evapotranspiratie
plaatsvindt, en minder koeling door wind
door het ontstaan van canyonachtige ruimtes
tussen de dichtbebouwde omgeving [9,
75]. Bij het optreden van deze factoren
kan de stad nauwelijks of niet afkoelen in
de nacht. In Berlijn bijvoorbeeld is het in
de nacht 9 °C warmer dan buiten de stad.
Deze factoren worden bevorderd door de
groei van de bevolking in stedelijk gebied.
Zo woonde er in het begin van de 20ste
eeuw 15% van de wereldbevolking in
stedelijk gebied en is dit in 2012 50% [75]. In
verschillende onderzoeken komt naar voren
dat begroeiing de omgevingstemperatuur
verlaagt. Dit kan d.m.v. stadsparken, tuinen
maar ook door daken te begroeien [10, 75].
In Toronto, waar door Oberndorfer et. al.
[76] een simulatie is gemaakt in geval van
50% groene daken gelijkmatig verdeeld
over de regio, resulteerde men in sommige
gebieden een reductie van 2 °C. Door het
toepassen van groene daken is het dus
mogelijk om de omgevingstemperatuur te
verlagen. Daardoor kan het UHI verkleind
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worden en tevens energie worden bespaard
op de air-conditioning van gebouwen. Een
stadspark is een goed voorbeeld wat de
effecten zijn op de omgevingstemperatuur.
Zo is er onderzocht van wat de invloed is van
deze parken op de omgevingstemperatuur.
Weliswaar is dit onderzoek in Singapore
verricht, waar de temperatuur in de zomer
hoger is dan in Nederland, maar uit dit
onderzoek is wel een duidelijk effect
waargenomen. De invloed op de temperatuur
is op twee- tot viermaal de breedte van het
park waarneembaar (Figuur 14) [77].
Wanneer een groen dak wordt toegepast
op een bestaand dak dan zal dit ook een
positief effect hebben op de omgeving.
Dit is onderzocht onder andere door
Alexandri en Jones [78], in verschillende
klimaatstreken in de wereld. In dit onderzoek
zijn niet alleen daken maar ook begroeide
gevels onderzocht, en hun effect op de
temperatuurverlaging op de warmste maand
van een gemiddelde zomer in verschillende
klimaatzones. De verlaging werd gemeten
boven op groene daken en in de canyons van
de steden. Zo blijkt uit metingen (Figuren 1518) dat de temperatuur bij het toepassen van
groene daken en gevels in de klimaatzone
London en Montreal, beide vergelijkbaar
met Nederland, met 2-4 °C verlaagd wordt
over de gehele dag [78], gemeten in het
zomerseizoen.

4.5.2 CONCLUSIE
Groene daken en gevels hebben een positief
effect op de omgevingstemperatuur. De
temperatuur in stedelijk gebied kan dalen
met ongeveer 2-4 °C. Maar ook stadsparken
en tuinen kunnen de temperatuur in steden
verlagen. Zo is het koelingseffect merkbaar
door middel van een park in een stad het
twee tot vier maal de breedte van het park
(Figuur 14) in de stad.
4.6 HET EFFECT VAN GROENE DAKEN EN
GEVELS OP DE LUCHTKWALITEIT
De luchtkwaliteit in steden staat onder druk,
dit komt met name door het toenemen van
het gemotoriseerd verkeer, maar ook de
industrie en de intensieve veehouderij. De
nationale overheid en de Europese Unie
hebben normen en regelgeving opgesteld om
de luchtkwaliteit van Nederland en die van
andere landen te verbeteren. Deze landen
zijn daarom ook verplicht om maatregelen te
nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit
wordt al gedaan door milieuzones in steden in
te stellen en door strengere eisen voor nieuwe
auto’s [79, 80]. Een groen dak kan bijdragen
aan het binden of vasthouden van bepaalde
stoffen zoals stikstofoxiden (m.n. NO2 en
NO, samen NOx), zwaveldioxide (SO2),
fijnstof (PM10), ozon (O3) en koolstofdioxide
(CO2). In een grootschalig onderzoek in
Chicago, waar 300 gebouwen in 2007 een
groen dak hebben geïnstalleerd met een
totaal oppervlak van 27,87 ha, is gebleken
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dat de luchtkwaliteit verbeterd is. In één
jaar hebben deze daken 1675 kilogram aan
luchtverontreinigende stoffen verwijderd,
waarvan 52% O3, 27% NO2, 14% PM10,
7% SO2 [81]. In Toronto is er ook onderzoek
gedaan op het gebied van luchtkwaliteit.
Daar is gekeken naar de verschillende
mogelijkheden zoals alleen bomen en struiken
in de stad, alleen groene gevels, geen bomen,
alleen struiken, bomen, struiken en 20%
groen en bomen, struiken en 100% groene
daken. Uit dit onderzoek bleek dat bomen
en struiken de meeste invloed hadden op de
verschillende luchtverontreinigende stoffen.
Voor het afvangen van PM10 zullen struiken
het beste resultaat leveren, ook wanneer
deze worden toegepast op een intensief
groen dak. Over het algemeen hebben groene
daken een positief effect op het afvangen
van verontreinigende stoffen [82]. Maar ook
gras dat niet gemaaid is en dat is aangelegd
op een dak, kan zorg dragen voor het
verwijderen van fijnstof. Een dak van 2000 m²
gras kan jaarlijks 4000 kg fijnstof verwijderen
[83, 84]. Wanneer dit wordt vergeleken met
de uitstoot van fijnstof door auto’s dan zou
één vierkante meter groen voldoende zijn
voor het verwijderen van de emissie van één
auto. Uit onderzoek van Ottelé [59] bleek ook
dat fijnstof van de grootte PM2,5 en PM10
wordt gebonden aan verticaal groen. De
waardes staan voor de grote van het fijnstof,
in micrometers. Het fijnstof zal zich binden
aan de bladeren van de planten daarna zal

het door neerslag van de bladeren worden
gewassen. De kleinere deeltjes fijnstof zullen
niet of nauwelijks van de bladeren worden
gewassen door neerslag en blijven op de
bladeren [59]. Ook andere verontreinigende
stoffen zoals lood (Pb) en cadmium (Cd)
zullen door de begroeide daken en gevels
worden opgevangen.
Groene daken en gevels kunnen zorg dragen
voor het verminderen van verontreinigende
stoffen in steden, vooral in steden waar de
straten smal zijn. Toch zullen struiken en
bomen soms slechter presteren dan groene
daken en gevels (Figuur 19). Ondanks de
grote positieve resultaten voor bomen en
struiken zal er gelet moeten worden op de
aanleg van deze. Zo kunnen deze, wanneer
niet op de juiste manier aangelegd zijn juist
een negatief effect veroorzaken. Wanneer
bomen te dicht bij/naast elkaar geplant
worden zullen uitlaatgassen namelijk niet
afgevangen worden door de bomen, maar
onder de kruin van de boom blijven hangen,
waardoor smog ontstaat (Figuur 19) [85].
Een goed geplaatste ‘medium’ boom zal
net zoveel lucht verontreinigende vervuiling
kunnen verwijderen als een extensief groen
dak van ongeveer 19m². De kosten van een
boom zijn echter lager dan voor een extensief
groen dak [81].

4.6.1 CONCLUSIES
De luchtkwaliteit in steden staat onder druk,
met name door het verkeer en activiteiten
eromheen. Landen zijn verplicht om
maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te
verbeteren door regelgeving van de Europese
Unie. Groene daken en gevels kunnen één
van de oplossingen zijn om de kwaliteit te
verbeteren, er moet echter meer gebeuren
dan alleen het aanleggen van groene daken
en gevels. Bomen en struiken hebben
volgens onderzoeken een grotere invloed
op de verschillende luchtverontreinigende
stoffen. Voor het opvangen van fijnstof
kunnen het beste struiken worden toegepast
op intensieve daken. Tevens kan een dak
van 2000 m² gras jaarlijks 4000 kg fijnstof
afvangen [83, 84]. Daarnaast kunnen daken
met een totaal oppervlak van 27,87 ha,
1675 kilogram aan luchtverontreinigende

stoffen verwijderen [81]. Hierbij moet men
denken aan: ozon, stikstofoxide, fijnstof,
koolstofdioxide en zwaveldioxide.

Figuur 19: Fijnstof verloop bij plaatsing bomen te dicht bij elkaar (links) en bij groene gevels (rechts) [85]

4.6.1 Conclusies
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De luchtkwaliteit in steden staat onder druk, met name door het verkeer en activiteiten eromheen.
Landen zijn verplicht om maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren door regelgeving
van de Europese Unie. Groene daken en gevels kunnen één van de oplossingen zijn om de kwaliteit
te verbeteren, er moet echter meer gebeuren dan alleen het aanleggen van groene daken en gevels.
Bomen
en struiken
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4.7 CONCLUSIES EIGENSCHAPPEN
GROENE DAKEN EN GEVELS
Uit dit hoofdstuk kunnen we concluderen dat
groene daken en gevels een goede optie zijn
voor een aantal problemen in de gebouwde
omgeving. Men kan hierbij o.a. denken aan:
toenemende neerslag;
- overbelasting van het rioolstelsel;
- warmteweerstand van gebouwen;
- milieubelasting van materialen;
- opwarming van stedelijk gebied (Urban Heat
Island Effect);
- luchtverontreiniging.

Bufferen, vertraagd afvoeren en retentie
Deze problemen kunnen door het
toepassen van een groene daken en/of
gevels deels worden verminderd of wellicht
zelfs grotendeels worden opgelost. Het is
mogelijk, door het toepassen van een groen
dak, neerslag te bufferen in het substraat
en zodoende het overbelasten van het riool
door neerslag te voorkomen. Daarna zal door
retentie, door opname van regenwater door
het substraat en de beplanting, maar ook
door evapotranspiratie van de beplanting,
de waterafgifte naar het riool verminderen.
De mate van retentie, het aantal vertragende
minuten en het buffervermogen worden
bepaald door de opbouw van het groene dak
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en de hellingshoek. Zo zal er bij een plat dak
(waarbij de hellingshoek kleiner is dan 2%)
met een gemiddelde dikte van 75mm, een
retentie behaald kunnen worden van 62%,
en naarmate de dikte stijgt tot 150 mm kan
de retentie toenemen tot 75%. Ook is er in
onderzoeken naar voren gekomen dat de
dikte niet altijd de belangrijkste reden is van
het toenemen van de hoeveelheid retentie.
Er zal dan ook gekeken moeten worden naar
de samenstelling van het substraat; in Tabel
2 van paragraaf 2.3 is goed af te lezen wat
de retentie is bij een neerslag van 2mm/min
bij diverse samenstellingen en dikten. Daarbij
is een verschil te zien tussen verschillende
samenstellingen bij dezelfde dikte en
hellingshoek (van 35%).

Het energetisch effect en het isolerend
vermogen van groene daken en gevels
Sinds april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit
van kracht, daarin zijn een aantal
bouwkundige eisen aangescherpt en/of
aangepast. Ook de warmteweerstand voor
de uitwendige scheidingsconstructie is
aangepast deze is 3,5 m²K/W. Dat betekent
dat het dak en de gevel aan een Rc-waarde
van minimaal 3,5 m²K/W zal moeten voldoen.
Wanneer het dak en de gevel voorzien
worden van begroeiing zal de Rc-waarde van
de bouwschil toenemen. Bij een groene gevel
ontstaat er door de extra luchtlaag, zoals het

geval is bij het toepassen van een Living Wall
System (LWS), een winst van 0,18 m²K/W.
Maar er is ook winst te behalen door de
veranderde luchtstroom bij het toepassen van
begroeiing langs de gevel. Deze waarde is bij
een traditionele dak of gevel 0,04 m²K/W, en
wordt verhoogd tot 0,13 m²K/W. Daardoor
is de winst voor een dak 0,09 m²K/W, en
voor een gevel bij het toepassen van een
LWS 0,27 m²K/W. Dit is een winst van circa
8% exclusief de R-waarde van de boxen
en planten. De warmteweerstand kan zelfs
nog groter zijn, de planten zelf in de gevel
of op het dak zullen ook de waarde kunnen
vergroten. Maar voor de vele soorten planten
die toegepast kunnen worden zijn er nog
geen specifieke onderzoeken gedaan naar
exacte waarden. Naast de verhoging van
de warmteweerstand door daken en gevels
zal er ook minder elektriciteit nodig zijn voor
de airconditioning in de directe verdieping
onder het dak of grenzend aan de gevel. Een
groen dak kan de temperatuur van buiten
naar binnen (warmteopname) bij een dikte
variërend tussen de 75mm en de 150mm
kunnen reduceren met 70% tot respectievelijk
90%. Ook in de winter is hier sprake van,
dan spreken we over warmteverliezen van
binnen naar buiten, waarbij sprake is van een
reductie van 10% tot 30% bij een dikten van
respectievelijk 75mm tot 150mm.
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Duurzame oplossingen
Niet alleen de warmteweerstand is aangepast
in het nieuwe Bouwbesluit maar ook
regelgeving op het gebied van milieu. In
2013 zal elke nieuwbouwwoning of kantoor
met een minimale gebruiksoppervlakte
van 100 m² een milieuprestatieberekening
moeten kunnen overleggen tijdens de
omgevingsvergunningsaanvraag. Daardoor
zal van elk product of materiaal bijvoorbeeld
de uitstoot van broeikasgassen bekend
moeten zijn. Voor groene daken en gevels is
dit nog niet bekend of berekend. Door het
maken van een MRPI voor groene daken
en gevels kunnen deze gegevens worden
verstrekt aan architecten en gemeenten.
Een groen dak of gevel bestaat namelijk uit
veel natuurlijke producten en heeft daarmee
een voordeel op veel andere niet-groene
systemen. Daarnaast kan een groen dak zorg
dragen voor het verlengen van de levensduur
van de dakmembranen, zo kan de levensduur
van een dakmembranen oplopen tot 50 jaar
bij het toepassen van een groen dak [61]. De
levensduur van de verschillende substraten is
echter nog niet wetenschappelijk onderzocht,
waardoor er niet bekend is hoelang deze
meegaan en/of deze tussentijds vervangen
moeten worden.
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5 BESTAANDE GROENE
GEVELSYSTEMEN
Omgevingstemperatuur en de luchtkwaliteit

5.1INLEIDING

De opwarming en de luchtkwaliteit van het
stedelijk gebied stelt grote uitdagingen aan
de leefkwaliteit van de bevolking in grote
steden. Groene daken en gevels kunnen zorg
dragen voor het verlagen van de temperatuur
in de stad. De temperatuur in Nederlandse
steden kan bij het toepassen van een
groen dak en gevel in de zomer verlaagd
worden tussen de 4°C en 5°C. Ook zal de
temperatuur verlaagd kunnen worden door
het toepassen van parken, waarbij het effect
twee tot vier maal de breedte van het park
merkbaar is. Door gemotoriseerd verkeer en
industriële activiteiten (binnen/buiten stad)
staat de luchtkwaliteit steeds meer onder
druk. Ook de eisen die aan de luchtkwaliteit
worden gesteld worden steeds strenger.
Een groen dak of gevel kan naast CO2, ook
veel van de luchtverontreinigende stoffen
binden, zoals fijnstof en stikstofoxiden, en
andere schadelijke stoffen afvangen. Bomen
en struiken kunnen weliswaar meer van deze
stoffen opvangen dan een groene gevel, maar
dan moet er wel rekening mee gehouden
worden met een goede positionering van de
bomen, zodat er geen smog kan ontstaan
onder de kruin van de bomen (Figuur 19).

Een oplossing voor meer groen in de steden
is het toepassen van een groene gevel.
De groene gevel had in de oudheid een
esthetische functie maar werd ook toegepast
met een koelende en voedsel leverende
functie. Tegenwoordig is vaak de esthetische
functie van de groene gevel de reden tot
het aanschaffen/toepassen van de gevel op
gebouwen. Waarmee de eigenaar een groen
imago probeert te uiten.
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De functies die in de oudheid al bekend
waren zoals esthetica en de koeling van
gebouwen zijn nog steeds aan de orde (zie
hoofdstuk 4). Maar de groene gevel heeft
ook andere eigenschappen zoals afvangen
van fijnstof, omzetten van CO2 in zuurstof,
verbeteren van de gezondheid, besparen
van energie door minder verwarmen en
koelen, reduceren van geluidsoverlast
en het verhogen van de marktwaarde
van gebouwen. Een aantal van deze
eigenschappen worden veel geclaimd,
hoewel ze (nog) niet wetenschappelijk zijn
onderbouwd. Daarnaast worden ze door
groene gevel leveranciers gebruikt als
verkoop argument. Toch kan een groene
gevel een oplossing zijn voor veel van deze
voorkomende problemen zoals verminderen
van het UHI of de preventie van ziekte bij de
mens.

Op dit moment zijn er al vele fabrikanten en
leveranciers die een groene gevel kunnen
ontwerpen, leveren en bouwen. Enkele van
deze bedrijven zijn Wallflore, Optigroen,
Firmus, Mobilane, Sempergreen, Koninklijke
Ginkel Groep en ZND Nedicom. Deze
systemen en andere systeem merken die op
de markt zijn hebben een eigen manier om
deze gevel te bouwen. Daarnaast hebben de
verschillende systemen ook overeenkomsten
met elkaar en kunnen we deze in twee
verschillende categorieën delen, namelijk
in grondgebonden en niet grondgebonden
systemen.
5.2 GRONDGEBONDEN SYSTEMEN
De grondgebonden systemen zijn systemen
waarbij klimplanten groeien uit de volle
grond (aarde) ook wel het maaiveld en
geleid worden over een constructie. Deze
constructie kan van verschillende materialen
zijn afhankelijk van de gestelde eisen zoals
levensduur, kosten en esthetica. Ook de
keuze van de plantsoorten zal het systeem
beïnvloeden zo zijn er zelfhechtende
klimplanten waar geen systeem voor nodig
is maar een ondergrond/oppervlak waar
de plant zich kan hechten. Andere soorten
klimplanten hebben wel een hulpconstructie
nodig waarlangs ze kunnen groeien. Zo
heeft een slingerplant alleen verticale
geleiding nodig en steunklimmers juist
ook horizontale geleiding. Daarnaast zijn
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Figuur 20: Xeroflor [86]

Figuur 21: Jakob Rope
[87]
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er ook klimplanten (rankplanten) die zowel
horizontale en verticale geleiders nodig
hebben. Bij klimplanten moet rekening
gehouden worden met de afstand van de
plant ten opzichte van de gevel i.v.m. de
stamdikte, wanneer de ruimte te klein is kan
de gevel beschadigen en er kunnen scheuren
ontstaan. Wanneer er een keuze gemaakt
wordt voor een bepaalde klimplant moet ook
de keuze gemaakt worden met betrekking
tot het geleidingssysteem. Deze systemen
kunnen van hout, staalkabels, stalen rasters,
of een combinatie van deze gemaakt
worden. De keuze wordt gemaakt aan de
hand van levensduur en kosten. Zo hebben
houten constructies meer onderhoud nodig
waardoor ze eventueel sneller vervangen
moeten worden, de levensduur is ongeveer
15-25 jaar. Daarnaast moet er rekening
gehouden worden met de brandbaarheid
van de constructie zeker wanneer deze niet
geïmpregneerd zal worden.
Een rvs kabelsysteem zoals het systeem
Xeroflor van Mosterd De Winter (Figuur 20)
en het systeem van Jakob rope systems
(Figuur 21) hebben een langere levensduur
dan de houten constructie namelijk >50 jaar.
Deze systemen zijn niet brandbaar maar zijn
ook niet brandwerend. Er zal wel rekening
gehouden moeten worden met naspannen
van de kabels, door het gewicht van de
klimplanten kunnen de kabels minder strak
gespannen zijn. Wanneer er gebruik wordt
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gemaakt van een rastersysteem is dit niet
aan de orde, door het toepassen van netten.
Naast het rvs kabel/raster systeem zijn er ook
systemen die gegalvaniseerd of gepoedercoat
zijn. Deze hebben een kortere levensduur
respectievelijk 25-30 jaar of 30-35 jaar.
5.3 NIET-GRONDGEBONDEN SYSTEMEN
Naast de grondgebonden systemen zijn er
ook niet-grondgebonden systemen. Bij deze
systemen groeien de planten niet vanuit het
maaiveld, de grond, en wordt er een ander
groeimedium gebruikt. Afhankelijk van het
type systeem kan het groeimedium bestaan
uit potgrond, steenwol, substraat of een
geotextiel.
Er zijn verschillende systemen op de markt
verkrijgbaar, deze niet-grondgebonden
systemen kunnen in verschillende
categorieën onderverdeeld worden. In de
literatuur worden de volgende categorieën
beschreven [88, 89]: bakken systeem,
combinatiesysteem van bakken en
rasters, prefab systeem van groeiplaten of
plantzakjes, niet-grondgebonden systeem
van doorgaande grondkern en hangende
systemen. Deze categorieën zullen niet
alle systemen kunnen onderverdelen
daarom zal er nader na deze categorieën
gekeken moeten worden en deze anders
gecategoriseerd worden.
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Er zijn systemen die deels op dezelfde manier
werken als de grondgebonden systemen.
Hierbij worden planten (klimplanten) in
bakken geplaatst en worden deze aan de
gevel opgehangen. In deze bakken wordt een
raster, een klimsysteem, geplaatst waarover
de klimplanten kunnen groeien. Daarbij wordt
er in de bakken geen zware grond gebruikt
als groeimedium zoals op het maaiveld,
maar een lichtere variant. Het bewateren en
het bemesten van het groeimedium wordt
met een irrigatie systeem verzorgd. Dit
irrigatiesysteem is vrijwel identiek bij alle nietgrondgebonden systemen.
Het systeem waar panelen gebruikt worden
met daarin een licht groeimedium kan niet
in een categorie zoals hierboven worden
ondergebracht. Dit systeem bestaat uit
panelen waartussen een groeimedium is
aangebracht. Een voorbeeld is het systeem
LivePanel van Mobilane.
Een systeem bestaande uit bakken worden
voor een constructieve buitenwand geplaatst/
opgehangen met een luchtspouw daartussen.
In de bakken wordt eveneens een lichte
groeimedium toegepast waarin de planten
kunnen groeien. Leveranciers van dit systeem
kiezen een eigen hoek of kanteling van de
bakken om het juiste effect van een groene
gevel te garanderen naar inzicht van de
betreffende leverancier. De stand van de
hoek van deze bakken kunnen varieeren van

0 tot 90 graden, hiervoor moet wel rekening
gehouden worden dat het groeimedium en de
plant op zijn plaats blijven.
Naast deze systemen zijn er ook nog
systemen waar geotextiel gebruikt wordt.
Het eerste systeem is een systeem waar
meerdere lagen geotextiel wordt toegepast
als vervanger van een substraat. De buitenste
laag is de laag die de planten op zijn plaats
houdt en de binnenste lagen dienen als
vervanger van het substraat. De planten
groeien dus op en in het geotextiel. Dit
systeem was één van de eerste systemen
voor een groene gevel. Het tweede systeem
dat bestaat uit geotextiel is een systeem dat
nagenoeg volledig uit substaat bestaat. Het
systeem bestaat één of tweezijdige uit een
keerwand van geotextiel en gaas waartussen
het de keerwanden worden gevuld met een
substraat. In het geotextiel worden de planten
geplaatst.
5.3.1 SYSTEEM CATEGORIEËN
Om alle systemen in een categorie te
plaatsen zijn de overeenkomsten bekeken en
de volgende nieuwe categorieën ontstaan:

Geotextielsystemen
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Figuur 23: Wonderwall [90]
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5.3.2 BESTAANDE NIET-GRONDGEBONDEN GROENE GEVEL SYSTEMEN
Het systeem Wonderwall van Copijn (Figuur
23) en de Vertical Garden van Patrick
Blanc (Figuur 22), tevens de grondlegger
van groene gevels, zijn gebaseerd op een
geotextielsysteem. De toegepaste planten
zijn vooral planten die op een verticaal vlak
kunnen groeien. Doordat het geotextiel
geheel vochtig wordt en daardoor een
hoge vochtigheid heeft, hebben deze twee
systemen een laag risico met betrekking tot
brandbaarheid.

Figuur 25: Gevelbegroeiing
van Optigroen [92]

Het systeem genaamd PER-e van Wallflore
(Figuur 24) bestaat uit panelen van geotextiel
die gevuld zijn met steenwol die daarna
op een aluminium regelwerk worden
opgehangen. Een voordeel van dit systeem
is dat het systeem niet kan branden, door
het gebruik van bijvoorbeeld het materiaal
steenwol als groeimedium. Volgens het bedrijf
van dit systeem zijn er ongeveer 18 plant
soorten die geschikt zijn voor de gevel. Water
wordt gegeven door een irrigatiesysteem
dat door nagenoeg alle leveranciers wordt
gebruikt. Echter bij Wallflore worden deze
op de panelen bevestigd waardoor deze in
de winter makkelijk kvunnen bevriezen. De
levensduur van het substraat is +/-5 jaar,
waarna het vervangen moet worden, het is
wel 100% recyclebaar.
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Figuur 24: PER-e sysFiguur
24: PER-e systeem Wallﬂore [91]
teem Wallflore [91]
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Een andere bekend systeem is het systeem
‘Gevelbegroeiing’ van Optigroen (Figuur 25).
Dit is een cassettesysteem dat geheel bestaat
uit aluminium en dat in elke kleur verkrijgbaar
is. In de cassette zit een speciaal substraat
met een toplaag van bijvoorbeeld tufsteen,
lavasteen of een andere soort hechtsteen.
In dit systeem kunnen 100 verschillende
soorten planten. Ook heeft dit systeem
hetzelfde bewateringsysteem als de andere
leveranciers waarbij goed gelet moet worden
op vorst in de winter. Het systeem weegt
meer dan dat van Wallfore, namelijk 83kg/m2,
in vergelijking met 40kg/m2 van Wallflore.
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uur gaat een stap verder, en heeft de ambitie groengevels te realiseren die ook een
everen aan natuur en de beleving daarvan.

en de volgende pagina vindt u technische gegevens omtrent het Soontiëns
uur groengevel-systeem. Daarna volgt informatie over ons bedrijf, waaruit u kunt
waarom wij meer willen dan alleen een mooi ‘groengevel’ plaatje leveren, en op
welke expertise en ervaring wij dit ook kunnen verwezenlijken.
De Groene Gevel van Mobilane is een
innovatieve toepassing van vertikaal
groen. Met 80 jaar ervaring in groen is
een duurzaam systeem ontwikkeld voor
groene gevels.

LivePanel modules
De Groene Gevel wordt opgebouwd uit
LivePanel modules. Dit zijn panelen die
eenvoudig op maat te maken zijn. Deze
LivePanel modules zijn voorzien van een
speciaal ontwikkeld substraat, waarin
plantmateriaal kan wortelen en voeding
kan vinden. De panelen zijn stapelbaar
en worden gezekerd door een lichte
aluminium constructie. Vanwege de
flexibiliteit kunnen LivePanel modules
voor tal van toepassingen van vertikaal
groen worden gebruikt.

at

uffer wateropslag na regen en/of beregening
chtgewicht groeimedium
oortelijk gewicht (droog): 18-22 kg/m3
H: 5.5-6.5
nbrandbaar (<25 by ASTM E-84-76A)
noplosbaar
in water
Drainagekanaal
rukvastheid: 15 kN/m2
n.
Afdekprofiel
maximale absorptie:
75%
Irrigatieslang
iologisch afbreekbaar onder
omposteringsomstandigheden

Mobilane

Een ander systeem dat gebaseerd is op
steenwol is het LivePanel systeem van
Mobilane (Figuur 26). Echter wordt hier
geen gebruik gemaakt van steenwol als
groeimedium, maar als isolatiemateriaal
en paneel, waarbij het paneel wordt
gevuld met een substraat. In tegenstelling
tot andere systemen wordt hier gebruik
gemaakt van een steenwol die normaliter
als dakisolatie toegepast wordt en daardoor
waterwerend is. Dit betekent dat het ook een
isolatiewaarde heeft als het nat is. Daarnaast
kunnen er verschillende soorten planten
in de panelen groeien die worden gevoed
door hetzelfde systeem als de voorgaand
beschreven systemen. Het systeem zelf is
brandwerend door het gebruik van steenwol,
de planten kunnen echter wel branden als
ze droog zijn. Naast het LivePanel heeft
Mobilane ook de WallPlanter (Figuur 27),
dit is een systeem dat gebaseerd is op de
grondgebonden systemen. Het systeem
bestaat uit bakken waarin een klimplant groeit
(combinatiesysteem). De plant wordt daarna
geleid via een stalen raster over de gevel.
Hierdoor heeft het de eigenschappen van een
grondgebonden systeem echter niet vanaf het
maaiveld niveau.

Substraat

en

Figuur 26: Detail LivePanel[93]

Installatie door partners

t 60kg per m2
ontale elementen

and

atiesysteem
ater mogelijk
deuren en ramen
end
uctie: 164 mm uit de
nting)

Figuur 27: De WallPlanter [93]

Groene Gevels kunnen geïnstalleerd
worden op nieuwe of bestaande
muren. Voor de installatie werkt
Mobilane samen met geselecteerde
partners die over de juiste kennis,
ervaring en vergunningen beschikken.

VS gelast, minimaal 3 mm spijldikte
houd 34 liter
fmeting: ca. 43 x 50 x 16 cm (lbh)
na)vulbaar vanaf bovenzijde
Maaswijdte draad: Justimax
100 x 100 mm

m

België/Luxemburg
Mobilane BeLux bvba
Hogesteenakker 7/5
9070 Heusden (Destelbergen)
T: +32 (0) 92 32 28 30
M: +32 (0) 473 94 58 11
E: info@mobilane.be
I: www.mobilane.be

Deze innovatie is ontwikkeld in samenwerking
met Hevorma, Justimax en Rockwool

Figuur
Flexipanel
ystemen
&28:bevloeiing
van Sempergreen [94]

VS ophangrails met wigvormige ophanghaken
phangsysteem compatible met gevelbeplatingsteem (groengevel past op standaard profiel
n vervangt dan de gevelplaat)
pouw-diepte (en daarmee isolatiewaarde)
rschilt per ophangsysteem
evloeiing via automatische water- en
oedingsinstallatie
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Figuur 29: Fytowall [95]

Detail groengevel van Soontiëns Stadsnatuur

Het Flexipanel systeem van Sempergreen
(Figuur 28) is ook één van de leveranciers
die steenwol gebruikt om planten te laten
groeien op gevels. Dit systeem van panelen
bestaat uit een steenwol als substraat waar

TU/e - De nieuwe groene gevel

een capillair vlies omheen zit dat het steenwol
bij elkaar houdt. Een epdm dakbedekking
dient er als een basis, waardoor er een
waterdicht systeem ontstaat wanneer de
panelen geplaatst zijn. De panelen worden
op een aluminium regelwerk geplaatst. Een
voordeel van dit systeem is dat de panelen al
begroeid aankomen en dat daardoor al een
direct resultaat zichtbaar is. Sempergreen
werkt samen met Foamglas dat isolatie levert
om de achterconstructie te isoleren. Deze
isolatie is na afdichting waterdicht, ongedierte
bestendig en brandveilig. Daarnaast is het
isolatiemateriaal een duurzaam product
omdat het gemaakt is van gerecycled
materiaal (glas van autoruiten) en kan deze na
gebruik weer opnieuw worden gerecycled.
The Vertical Green Company heeft ook
een systeem dat is gebaseerd op een
isolatiemateriaal namelijk de Fytowall
(Figuur 29). Dit systeem bestaat uit een
schuimblok dat als een soort bak fungeert
met daarin substraat, afgewerkt met een
windgaasdoek (baksysteem). Op het gebied
van windbelasting wordt er geadviseerd om
korte gewassen toe te passen. Toch zijn
vrijwel alle plantensoorten toe te passen. Het
systeem is modulair waardoor de panelen
kunnen worden uitgewisseld of vervangen.
De bakken onderling sluiten niet nauwkeurig
waardoor veel ruimte ontstaat voor wind,
water en ongedierte.
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pH: 5.5-6.5

Deze isolatie is na
afdichting
ongedierte bestendig en brandveilig. Daarna
• onbrandbaar
(<25 by ASTMwaterdicht,
E-84-76A)
• onoplosbaar in water
isolatiemateriaal een
duurzaam
product omdat het gemaakt is van gerecycled materiaal
• drukvastheid:
15 kN/m2
maximale absorptie: 75%
autoruiten) en kan ••deze
na
gebruik
weer opnieuw worden gerecycled.
biologisch afbreekbaar onder
•

e rockwool as a culture method, we recommend that
remove the paper), tighten it with your fingers and then
sket with the hole on the upper side.

composteringsomstandigheden

23

Draadmand

There
are more
clayvernoemd.
balls
n veel meer systemen op de markt een aantal van
deze
wordtmethods,
hieronder
De
or the bulky rockwool.
schappen en kenmerken zijn verwerkt in bijlage 2.

•
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M green wall van Elmich, baksysteem (Figuur 31);

RVS gelast, minimaal 3 mm spijldikte
Inhoud 34 liter
Afmeting: ca. 43 x 50 x 16 cm (lbh)
(na)vulbaar vanaf bovenzijde
Maaswijdte draad: 100 x 100 mm

wall van BioTecture, paneelsysteem (Figuur 32);

09950
ELT E a sy G r e e n® Sp e c ifi c a tio n
owWall, baksysteem (Figuur 33);
V e rti c a l Livin g W a ll Syst e m
dulogreen van Mostert de Winter/Amytis, baksysteem (Figuur 34);
25
Figuur 31: VGM green wall [97]	


Ophangsystemen & bevloeiing

eem van Limeparts baksysteem;

ng wall system van ELT Easy Green, baksysteem (Figuur 35);
PART III – SYSTEM:
owcrete van Marc Ottelé (Figuur 36).
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Figuur 31:VGM green wall [97]
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Figuur 33: Growwall [98]
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35: Living wall system [98]	


	


DESCRIPTIO N

Figuur 32: Biowall [99]	


	


	


	


Figuur 35: Living wall system [98]	
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Figuur 34: Modulogreen [100]
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Figuur 30: Eco[W]all [96]

N.A.G.A. Damen
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Figuur 29: Fytowall [95]
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Figuur 36: Growcrete [101]
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2.1. ELT Easy Gre en® Living Wall Panels
!

•

Figuur 34: Modulogreen [100]

Figuur 35: Living wall system [98]

!

!

RVS ophangrails met wigvormige ophanghaken
Ophangsysteem compatible met gevelbeplatingsysteem (groengevel past op standaard profiel
en vervangt dan de gevelplaat)
Spouw-diepte (en daarmee isolatiewaarde)
verschilt per ophangsysteem
Bevloeiing via automatische water- en
voedingsinstallatie

Figuur 28: Flexipanel van Sempergreen [94]	
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Er zijn veel meer systemen op de markt een
aantal Figuur
van deze
wordt hieronder
vernoemd.
30: Eco[W]all
[96]
- De eigenschappen en kenmerken zijn
verwerkt in bijlage 2.
- VGM green wall van Elmich, baksysteem
(Figuur 31);
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Een nadeel van baksystemen is dat het
van een gemaakt is, wat een minder
mooie uitstraling heeft tot de gevel geheel
begroeid is. De baksystemen bestaan in
veel gevallen uit kunststof maar, er zijn ook
enkele aluminium systemen. Een nadeel
van deze bakken is dat ze kunnen bevriezen
en beschadigd raken. Ze hebben een
verwachte levensduur van 10-30 jaar en
het aluminium systeem van bijvoorbeeld
Limeparts
jaar.
Door de brandbaarheid
-De nieuwe >50
groene
gevelN.A.G.A. Damen
van kunststof
is het minder brandwerend
Pagina | 43
dan de aluminium systemen. In de meeste
baksystemen worden sedums geplaatst
of kleine vaste planten. Voorbeelden van
combinatiesysystmen zijn de WallPlanter van
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6 CONCEPT ONTWIKKELING
Mobilane (Figuur 27), de Soft-pk van Wallflore
en de Vertiverde® van de firma Du Pré. Deze
systemen zijn over het algemeen hetzelfde
en bestaan uit bakken waar klimplanten in
groeien. De planten groeien naar beneden
via rasters die een paneel vormen met de
bakken of klimmen omhoog via een raster.
Het systeem is niet brandgevoelig tenzij de
planten droog zijn. Daarnaast geven deze
systemen niet meteen een groen resultaat.
Als laatste hebben we nog de doorgaande
grondkern systemen. Dit systeem wordt het
meest gebruikt bij geluidschermen langs
(snel)wegen. Ze bestaan uit betongaas of
andere soort rasters die bedekt zijn met
bijvoorbeeld kokosmatten met daarin grond
of een substraat waar de planten in kunnen
groeien. De maximale hoogte van dit systeem
is +/- 6 meter. En heeft een levensduur
van ongeveer <25 jaar. Daarnaast heeft dit
systeem een belangrijke eigenschap namelijk
het weren van geluid.
5.4 CONCLUSIE
Grondgebonden systemen zijn niet direct
geschikt voor het vervangen van een
buitenspouwblad. De beplanting groeit
vanuit de aarde en zal een ruime tijd nodig
hebben om een gehele gevel te voorzien van
een groene gevel. Daarnaast worden deze
systemen voor een bestaande buiten gevel
geplaatst en heeft het dus een traditionele
buitenwandconstructie nodig om de

- 68 -

kwaliteiten van een volwaardige buitengevel
te verkrijgen. Grondgebonden systemen
bestaan uit klimplanten en daardoor kunnen
er geen vaste kleine planten gebruikt worden
voor de gevel. De levensduur is respectievelijk
lang >50 jaar als er gekozen wordt voor een
rvs systeem.
De meeste niet-grondgebonden maar ook
de grondgebonden systemen zijn ontworpen
door hoveniers en/of kwekers en niet door
bouwkundigen. Bij het ontwerpen van de
groene gevels wordt alleen gekeken naar de
uitstraling van de groene gevel en niet naar
het gebouw zelf. Hierdoor krijgen gebouwen
met een groene gevel vooral een esthetische
‘verbetering’. Toch wordt er vaak door de
leveranciers geclaimd dat systemen het
buitenspouwblad kunnen vervangen, dit kan
echter alleen door het toepassen van een
isolatielaag achter de groene gevel (vaak
foamglas) en door het aanbrengen van een
water- en windkerende laag. Daarna wordt er
een groene gevel systeem zoals bijvoorbeeld
het baksysteem opgehangen aan de
bestaande achter constructie. De groene
gevel moet niet alleen een esthetisch of groen
imago aan het gebouw en zijn omgeving
geven, maar een daadwerkelijke functionele
meerwaarde opleveren, zoals bijvoorbeeld
het verminderen van de energievraag voor
het verwarmen en koelen van gebouwen. De
groene gevel moet een functioneel bouwdeel
worden.

6.1 INLEIDING
Net als de spouwmuur, zal de groene
gevel aan het programma van eisen
moeten voldoen. Daarom is er in Bijlage
2 een overzicht van de verschillen en
overeenkomsten tussen de verschillende
systemen gegeven. Uit de tabel in Bijlage
2 zijn hieronder de belangrijkste sterke en
zwakke punten beschreven. Vervolgens wordt
er een conclusie getrokken op basis van deze
punten om te zien waar een groene gevel aan
moet voldoen om een traditionele spouwmuur
te kunnen vervangen.
6.2 STERKE EN ZWAKKE PUNTEN VAN DE
GROENE GEVEL
Een groene gevel heeft een aantal sterke
en zwakke punten. Deze sterke en zwakke
punten zijn verkregen uit de informatie uit
wetenschappelijke literatuur, vak publicaties
en conclusies gebaseerd op brochures van
fabrikanten [8, 27, 37, 58, 67, 102-105].
Sterke punten:
- groen vegetatie heeft mogelijkheden om
fijnstof en andere luchtvervuiling op te vangen
[8];
- toename van de biodiversiteit;
- vermindering van het Urban Heat
Island Effect door o.a. lage albedo en
evapotranspiratie;
- een groene gevel kan dienen als
bescherming tegen de regen;
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- koeling van de omgeving door
evapotranspiratie;
- verminderd energie verbruik door groene
gevel als isolatie;
- mogelijke verbetering van de gezondheid
van de mens in de dicht bevolkte steden;
- graffiti niet mogelijk.
Zwakke punten:
- beplanting kan door beschadigingen van de
achterconstructie naar binnen groeien (hedra);
aantrekken van spinnen, insecten en ander
ongedierte;
- jaarlijkse onderhoud voor bijvoorbeeld
tegengaan van wildgroei;
- hogere kosten voor realisatie, onderhoud,
bewatering en voeding;
- beplanting kan worden vernield, vandalisme.
6.3 UITWERKING
Aan de hand van de vergelijking en de
sterke en zwakke punten van de groene
gevel tussen de grondgebonden en de niet
grondgebonden systemen kan de volgende
conclusie getrokken worden.
De niet-grondgebonden systemen komen het
meest in aanmerking om een spouwmuur in
de stad te vervangen. Een grondgebonden
systeem heeft namelijk eigen grond nodig
en groeit uit het maaiveld. Dit is niet altijd
mogelijk in de stad door grond schaarste.
Bij de niet-grondgebonden systemen zal er
rekening gehouden moeten worden met extra
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materiaal om een spouwmuur te kunnen
vervangen. Denk hierbij aan isolatie materiaal
en waterkeringen zoals een folie. Ook zijn er
systemen die hierop in spelen zoals Wallflore,
Sempergreen en Mobilane. Een nadeel van
deze en andere systemen is, dat het systeem
dat zorgt voor het geven van water, in de
winter kan bevriezen en/of beschadigen. Op
het moment wordt dit systeem vaak leeg
geblazen voor de aanvang van de winter. In
een vervolg onderzoek kan gekeken worden
naar een betere oplossing. De systemen die
zorg dragen voor de voeding en water van de
beplanting zijn bij nagenoeg alle systemen
van dezelfde fabrikant. De groene gevels van
grondlegger Patrick Blanc en die van Copijn
hebben na oplevering een mooi uiterlijk als
resultaat, echter zijn deze systemen niet
geheel waterdicht en vorst gevoelig, omdat
het uit doeken is opgebouwd. Er kunnen
namelijk lekkages ontstaan wanneer deze
doeken beschadigen of scheuren. Daarnaast
heeft het, net als andere systemen, ook
een extra constructie nodig zoals een
gevel (spouwmuur). Wat ook opvalt is dat
veel systemen niet modulair zijn waardoor
vervanging moeilijk of onmogelijk is. Een
voordeel van een modulair systeem is dat
de gevel ook gemakkelijk aan te passen en
te bouwen is, wat tijd besparing oplevert
tijdens de bouw. Dit zijn vooral de technische
kenmerken die verbeterd kunnen worden.
Op het gebied van de sociale en ecologische
kenmerken kan er nog verbetering
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plaatsvinden in de stad. Daarom is een
groene gevel vooral een goede vernieuwende
factor om voor de mens een gezondere
omgeving te bouwen.
De nieuwe groene gevel in dit onderzoek zal
daarom ontworpen worden als een gevel die
prefab aangeleverd wordt op de bouwplaats.
De gevel bestaat zou uit een ‘binnenblad,
isolatie en een buitenblad’ kunnen bestaan
zoals de bestaande en de bekende
spouwmuren. Daarom zal de nieuwe groene
gevel in zijn geheel een vervanger moeten
kunnen zijn voor de bekende spouwmuren.
De voornaamste eisen van het ontwerp van
de nieuwe groene gevel zijn:

of deze voldoet aan de gestelde eisen.
Uiteindelijk zal in de conclusie en discussie
het ontwerp bekritiseerd worden en eventuele
aanbevelingen en toekomstig vervolg
onderzoek besproken worden.

- prefab en modulair;
- ‘licht’ van gewicht t.o.v. bestaande
systemen;
- bevriezing van het irrigatiesysteem
tegengaan.
De eisen komen voort uit voorgaande
hoofdstukken en de conclusies. Waarin
onder andere bleek dat er zwaar materieel
nodig is voor het plaatsen ervan. Daarnaast
bestaan er nog geen systemen die geheel
prefab aangeleverd worden. De nieuwe
groene gevel zal een gevel worden die
minimaal de eisen van de spouwmuur zal
evenaren zoals deze zijn vastgesteld in het
bouwbesluit. De nieuwe groene gevel zal
na het ontwerp getoetst moeten worden
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7. ONTWERP

Figuur 37: Schematisch
doorsnede LivePanel
Mobilane
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7.1 EISEN
Het ontwerp zal aan een aantal eisen moeten
voldoen. Deze eisen zijn ook geformuleerd
in Hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk worden de
eisen nader beschreven zodat ze scherper en
duidelijker zijn voor de nieuw te ontwerpen
groene gevel.

Sociale eisen:
- verminderen van het Urban Heat Island
effect;
- verbeteren van de gezondheid voor de
omgeving van het gebouw;
functionele toepassing van de nieuwe groene
gevel.

Systeem:
Het systeem van Mobilane de LivePanel
wordt als basis gebruikt. Het paneel heeft
veel voordelen t.a.v. het programma van eisen
in hoofdstuk 2. Daarnaast is dit systeem
niet geheel modulair. De panelen met de
beplanting zijn voor het nieuwe ontwerp
een basis. De constructie wordt opnieuw
ontworpen. De nieuwe groene gevel krijgt een
technische duurzame functie en niet alleen
esthetische functie voor het gebouw.

Verbetering van het groene gevelsysteem:
genereren van een functionele meerwaarde;
vervullen van een gevel functie;
hergebruik van neerslag als irrigatie;
- verminderen van kosten door
standaardisatie in profielen;
- gemakkelijke montage en demontage.

Bouwbesluit eisen:
- evenaren of verhogen van de
warmteweerstand van het gebouw, minimaal
van 3,5m2.K/W;
- beschermen van het gebouw tegen zonlicht
en opwarming;
- vermijden van koudebruggen;
minimale belasting van het milieu door
toegepaste materialen, gelet op de uitputting
van de grondstoffen;
- waterdichte scheidingsconstructie tussen
binnen en buiten;
- compleet prefab en modulair systeem.
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Het systeem van Mobilane bestaat uit
aluminium profielen die vast gezet worden
aan de achter constructie. De aluminium
constructie wordt gestapeld waar tussen de
steenwol panelen zijn geplaatst. Tussen de
panelen zit een substraat waar de planten
door plantgaten in de steenwol plaat groeien.
Een schematische doorsnede is te zien in
Figuur 37.
Montage methode
Het systeem zal prefab gemaakt worden
waarna deze op de bouwplaats aangebracht
wordt. Hierdoor zal er rekening gehouden
moeten worden met de montage methode.
Veel van de bestaande groene gevels worden
opgehangen aan de achterconstructie of
worden gestapeld. De volgende eisen zijn hier
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van toepassing:
• demontabele verbindingen;
• gewichtsbeperking;
• voldoende werkruimte;
• gemakkelijk bereikbaar i.v.m. onderhoud
werkzaamheden.
Flexibiliteit/modulair
Flexibiliteit is een begrip dat vele
betekenissen heeft. Flexibiliteit in het ontwerp
van de nieuwe groene gevel heeft twee
betekenissen. De eerste, is de flexibiliteit
in de afmetingen van het ontwerp. Omdat
de gevel prefab en geheel modulair wordt
aangeleverd op de bouwplaats en dus
geïndustrialiseerd gebouwd wordt, zal de
gevel elke afmeting kunnen aannemen. Uit
het oogpunt van de kosten is het wenselijk
om de gevel elementen op een stramien
maat in de breedte te ontwerpen. Het tweede
punt, is gebruikers flexibiliteit, hiermee wordt
niet bedoeld dat de gebruiker de gevel
op elk moment van de dag of week kan
veranderen. Maar dat de gevel wanneer deze
aan vervanging toe is gedeeltelijk of geheel
vervangen kan worden zonder de gehele
gevel af te breken. Daardoor is onderhoud
van de groene gevel gemakkelijker en de
gebruiker heeft zo min mogelijk last van
weersinvloeden van buiten.
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7.2 HOUTSKELETBOUW BINNENSPOUWBLAD
7.2.1 INLEIDING
De binnenspouwbladen van de
bouwsystemen zoals beschreven in
hoofdstuk 2 zijn vaak van een steenachtig
materiaal. Alleen bij het bouwsysteem
‘montagebouw houtskelet’ zijn de
binnenspouwbladen van hout. Het grote
voordeel van dit bouwsysteem is het lichtere
gewicht van de buitenwand constructie. De
steenachtige materialen zijn vaker zwaarder
dan de houten [24-26].
7.2.2 DUURZAAM BOUWEN (DUBO)
Duurzaam bouwen wordt steeds meer de
standaard en zoals te lezen is in hoofdstuk
1 niet alleen een trend maar ook een
noodzaak. Houtskeletbouw (HSB) heeft
de eigenschappen dat hij al diverse duboaspecten automatisch bezit. Zo bezit HSB
aspecten als: prefabricage, de vernieuwbare
grondstof hout, het gebruik van natuuren rogips en de verbeterde kierdichting.
Daarnaast kan door verandering van
de opbouw makkelijker een hogere Rcwaarden en de gestelde EPC-waarden
behaald worden. Er kan zelfs in het ontwerp
meegenomen worden dat elementen
ook demontabel zijn door ‘demontabele
verbindingen’.

Ook volgens het classificatiesysteem
van het NIBE is houtskeletbouw de best
presterende binnenspouwblad op het gebied
van het milieu en duurzaamheid. Wanneer
een betonnen binnenspouwblad wordt
vergeleken met een HSB binnenspouwblad
scoort de HSB hoger dan de betonnen
variant. De betonnen heeft een milieuklasse
5b en de HSB binnenblad een milieuklasse
2a. Daardoor is een HSB binnenblad negen
maal beter geclassificeerd dan de betonnen
variant. De bouwkosten zijn nagenoeg het
zelfde, echter de verborgen milieukosten van
beton zijn +/- 5 maal groter dan die van HSB
respectievelijk €15,92 en €2,73 [25].
Daarnaast kan er door een groene gevel te
combineren met houtskeletbouw zorg worden
gedragen voor een groener imago van een
gebouw. Het HSB binnenblad kan prefab
gemaakt worden waarna deze als geheel
naar de bouwplaats getransporteerd wordt.
Hierdoor zijn minder manuren nodig op de
bouwplaats en de bouwtijd kan hierdoor
worden verminderd.
7.2.3 OPBOUW
Binnenspouwbladen in houtskeletbouw
hebben vaak een dubbele functie, namelijk
een dragende functie en een scheidende
functie tussen binnen en buiten. Daarom
bestaat het binnenspouwblad uit meerdere
materiaal lagen. De wanden zijn opgebouwd
uit houten stijlen en regels van Europees of
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Noord Amerikaans naaldhout, ook wel het
raamwerk genoemd. Tussen deze regels en
het raamwerk wordt het isolatiemateriaal
geplaatst t.b.v. de isolerende werking
van het gevelelement tussen binnen en
buiten. De binnenzijde wordt bekleed
met een plaatmateriaal van multiplex met
daaroverheen een gipskarton. Welke zorgt
voor de vereiste brandwering en voor een
eenvoudige afwerking. Aan de spouwzijde
van het element wordt een houtachtige
plaatmateriaal aangebracht van multiplex.
Deze plaat heeft een constructieve functie
in het element, namelijk de stabiliteit in de
langsrichting. Tussen het plaatmateriaal aan
de binnenzijde en het raamwerk moet een
dampremmende folie aangebracht worden
zodat damptransport door de constructie
wordt tegengegaan. Aan de spouwzijde
zal een waterkerende dampdoorlatende
folie aangebracht moeten worden die er
voor zorgt dat vocht uit de spouw niet de
constructie binnendringt. Op en onder het
raamwerk wordt een extra regel bevestigd,
de zogenaamde koppelregel. Deze regel
zorgt voor de koppeling onderlinge van
de elementen of de koppeling met de
draag constructie[106, 107]. In Figuur 38
is een standaard detail uit het Handboek
houtskeletbouw te zien, hierin is de opbouw
duidelijk weergegeven van het prefab houten
binnenspouwblad. Ook is in dit detail te zien
hoe de koppeling met een beganegrondvloer
wordt gerealiseerd.
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7.2.4 PREFAB ELEMENTEN
De prefab binnenspouwbladen van
houtskeletbouw kunnen op twee manieren
geprefabriceerd worden, namelijk als een
open element of als gesloten element.
De open elementen worden niet vaak
meer toegepast in Nederland omdat voor
deze elementen veel materialen naar de
bouwplaats getransporteerd moeten worden
zoals isolatiemateriaal en de binnen- en
buiten beplating. Welke op de bouwplaats
verder afgemonteerd moeten worden.
Hierdoor is er veel transport en ruimte
op de bouwplaats nodig. De gesloten
elementen komen geheel, en wanneer dit
nodig is met installaties zoals elektra, op
de bouwplaats aan en worden vervolgens
gemonteerd. De elementen worden aan
de onder- en bovenzijde gekoppeld d.m.v.
houtdraadbouten [106]. De elementen in
het ontwerp zullen als gesloten elementen
worden aangeleverd en geïnstalleerd.
Hierdoor wordt er ruimte bespaard op de
bouwplaats en zijn de elementen van te voren
geheel geprefabriceerd in de werkplaats.
Ter plaatse van de koppeling met de
draagconstructie is nog wel een afwerking
noodzakelijk.

Figuur 38: Detail en opbouw prefab houtskelet
binnenspouwblad [106]
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7.2.5 MONTAGE ELEMENTEN
De gesloten elementen worden prefab
aangeleverd en vervolgens gemonteerd
op een stel- of montageregel (zie Figuur
38) met een afmeting van 38-45mm dik
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en 90-120mm breed. Deze regel wordt
voordat de wanden komen waterpas gesteld
op de ondervloer of constructie. Daarbij
moet er i.v.m. optrekkend vocht rekening
worden gehouden met de regel die op de
beganegrond vloer aangebracht wordt. DPC
folie of een gelijkwaardig materiaal wordt
onder de regel aangebracht en moet de regel
geplaatst worden tussen de 10-20mm op
stelblokjes. Op de regel maar ook tussen
de tussenaansluitingen van de elementen
zal een dichtingsband gemonteerd worden
voor de eventuele onregelmatigheden in de
koppelregels en de stelregel. Daarna kunnen
de elementen geplaatst en gekoppeld worden
aan de hoofddraagconstructie [106, 107].
7.2.6 ONTWERP RICHTLIJNEN
De hart-op-hart afstand van de stijlen van
het raamwerk wordt bepaald aan de hand
van gangbaar plaatmateriaal, (2440mm lang),
waardoor een hart-op-hart afstand ontstaat
van 610mm voor de regels. Daarnaast kunnen
de regels ook op 480, 400, 300 of 240mm
worden aangebracht. De dikte van het
binnenspouwblad element is afhankelijk van
de Rc-waarde die behaald moet worden en
de constructieve eisen.
De stijlhoogte van de regel wordt
bepaald aan de hand van de dikte van
het isolatiemateriaal. Daarbij moet wel
gelet worden op het percentage hout dat
gebruikt wordt. Wanneer het percentage
hout groter is t.o.v. het isolatiemateriaal,
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zal de stijlhoogte eveneens hoger worden
en het isolatiemateriaal dikker. Daarnaast
moet er rekening gehouden worden met
de opneembare bovenbelasting van de
elementen, waarbij het windgebied ook
bepalend is. Hoe hoger de belasting hoe
hoger de stijlen worden ook de lengte is
bepalend. In het Handboek Houskeletbouw
zijn tabellen (Tabel 4-5) vermeld die aangeven
wat de ontwerphoogte moet zijn bij de
verschillende hoogte van de elementen, het
windgebied en de belasting [106].
7.2.7 ISOLATIE
Het isolatiemateriaal tussen de elementen
zorgt voor de warmteweerstand van de
gevel. Daarbij kan gekozen worden tussen
twee soorten isolatiemateriaal, namelijk een
minerale wol en een PU isolatie. Beide zijn
geschikt voor een houtskelet binnenblad.
In het ontwerp is gekozen voor de meest
toegepaste isolatiemateriaal, minerale wol.

Tabel 4-5: Sterkteklasse
C18 volgens NEN-EN
338 bij een stijllengte
van 2700mm (boven)
en stijllengte 3200mm
(onder) [106].
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De ruimte in het ontworpen binnenblad voor
het isolatiemateriaal is 146mm. De totale
warmteweerstand van het binnenblad zal
dan 5,77 m2.K/W bedragen. Echter moet
er wel rekening gehouden worden met de
koudebruggen die ontstaan door de stijlen
van het binnenblad, daardoor zal de Rcwaarde dalen en moet wanneer deze onder
de wettelijke eis komt verbeterd worden. De
Rc-waarde van het ontworpen binnenblad
is na berekening met de koudebruggen van
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de stijlen boven de wettelijke Rc-waarde.
De berekening is terug te vinden in Bijlage
2, waarin ook uitgelegd wordt hoe deze
waarde is berekend. De Rc-waarde na
berekening bedraagt 3,63 m2.K/W, daarom
zijn er geen extra voorzieningen nodig om de
koudebruggen op te heffen.
Als de eis en de voorkeur van de
opdrachtgever hoger zijn dan de wettelijke
eis van 3,5 m2.K/W kan er ook gekozen
worden voor een Pu-isolatie waarbij de dikte
van het pakket, het binnenblad, ongewijzigd
blijft. De Rc-waarde zonder berekening van
de koudebruggen bedraagt 8,03 m2.K/W. Na
berekening is de Rc-waarde 4,78 m2.K/W.
7.2.8 GEWICHT
Het gewicht is naast de duurzaamheid ook
één van de belangrijkste redenen tot de
keuze van een houten binnenspouwblad.
Het gewicht van een traditioneel steenachtig
kalkzandsteen materiaal is namelijk 1,85kN/
m2 [108] ten opzichte van +/- 0,54kN/
m2 voor een houten binnenspouwblad
(afhankelijk van de keuze van de hoogte
van de stijlen voor het raamwerk) deze
kunnen namelijk verschillen in hoogte in
verband met de windbelasting in betreffende
gebieden en andere invloeden in de
constructieberekening. In Tabel 6 is te zien
hoe het gewicht is berekend van het prefab
houten binnenspouwblad. Daarbij is in het
ontwerp de keuze van de hoogte 46x146mm
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opgenomen, de meest voorkomende maat
in de houtskeletbouw [106] en de op één na
zwaarste maat volgens tabel 4. Het gewicht
van een prefab houten binnenspouwblad
is hiermee slechts een derde deel van
traditioneel kalkzandsteen.

	


Materiaal

Hoeveelheid in m

Massa materiaal (kg/m

Totaal massa (kg)

Europees naaldhout
46x146mm

0,246

480

117,99

2x Multiplex 18mm

0,804

700

562,72

PU isolatie 140mm

3,126

100

312,62

Gipskartonplaat 12mm

0,268

900

241,16

Totaal

1234,49

Tabel 6: Berekening prefab binnenspouwblad
met een oppervlakte
van 6,1m x 3,66m =
22,33m2 en een hart
op hart afstand van de
stijlen van 610mm. De
volumieke massa van
de materialen komen uit
het tabellenboek [108].

7.2.9 Conclusie	


Het houten binnenspouwblad is daarnaast
geheel prefab aan te leveren op de
bouwplaats en in zijn geheel te installeren
in het casco van de hoofddraagconstructie.
Door het prefab aan leveren en te installeren
is er van te voren geen invloed van
weersomstandigheden en is er een kortere
installatie tijd op de bouwplaats resulterend in
een kortere bouwtijd.

Het binnenspouwblad is een standaard product dat velen leveranciers op dit moment maken.
Hierdoor is al veel kennis bij leveranciers voor het ontwerpen en produceren van deze prefab
gesloten element.	

Het houten binnenspouwblad is daarnaast geheel prefab aan te leveren op de bouwplaats en in zijn
geheel te installeren in het casco van de hoofddraagconstructie. Door het prefab aan leveren en te
installeren is er van te voren geen invloed van weersomstandigheden en is er een kortere installatie
tijd op de bouwplaats resulterend in een kortere bouwtijd.	

Daarnaast is een houten binnenspouwblad duurzamer dan een steenachtig binnenblad. Volgens het
classiﬁcatie systeem van NIBE scoort een houten binnenspouwblad het beste op het gebied van
duurzaamheid.	
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7.2.9 CONCLUSIE
Het binnenspouwblad is een standaard
product dat velen leveranciers op dit
moment maken. Hierdoor is al veel kennis
bij leveranciers voor het ontwerpen en
produceren van deze prefab gesloten
element.

Figuur 39-40: Livepanel
op de Floriade te Venlo
(links) Livepanel op
kantoor en bedrijfshal
(rechts) [117]

Daarnaast is een houten binnenspouwblad
duurzamer dan een steenachtig binnenblad.
Volgens het classificatie systeem van NIBE
scoort een houten binnenspouwblad het
beste op het gebied van duurzaamheid.

7.3 GROENE GEVEL - BUITENSPOUWBLAD
7.3.1 INLEIDING
Het ontwerp van de groene gevel is, zoals
beschreven in paragraaf 7.1, gebaseerd op
het systeem van Mobilane. Van dit systeem
worden de steenwol panelen met het
substraat als basis gebruikt in de nieuwe
groene gevel. Het systeem van Mobilane
heeft hiermee vele groene gevels voorzien
en het geeft een architectonisch ‘mooi’
beeld van een groene gevel (zie de foto’s in
Figuur 39 en 40). Het ophang systeem en het
raamwerk van Mobilane wordt niet gebruikt
en wordt geheel opnieuw ontworpen. In deze
paragraaf wordt besproken hoe de groene
gevel ontworpen wordt en wat de afwegingen
zijn voor bepaalde ontwerp beslissingen.
7.3.2 GROEIPANELEN EN SUBSTRAAT
Voor het substraat is gekozen voor het
systeem van Mobilane. In dit substraat
kunnen de planten groeien. Het substraat
wordt bij elkaar gehouden d.m.v steenwol
panelen. Deze panelen worden in een dikte
van 60mm aangeleverd en onderling verlijmt
met een tussenruimte van eveneens 60mm
in deze tussenruimte komt het substraat
(figuur 41). In de panelen worden daarna
gaten geboord met een diameter van 30 tot
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Mobilane. Van dit systeem worden de steenwol panelen met het substraat als basis gebruikt in de
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Figuur 39-40: Livepanel op de Floriade te Venlo (links) Livepanel op kantoor en bedrijfshal (rechts) [117]

7.3.2 Groeipanelen en substraat
Voor het substraat is gekozen voor het systeem van Mobilane. In dit substraat kunnen de planten
groeien. Het substraat wordt bij elkaar gehouden d.m.v steenwol panelen. Deze panelen worden in
een dikte van 60mm aangeleverd en onderling verlijmt met een tussenruimte van eveneens 60mm in
deze tussenruimte komt het substraat (ﬁguur 41). In de panelen worden daarna gaten geboord met
een diameter van 30 tot 50 mm afhankelijk van het type plant. In deze gaten worden de stekken van
de beplanting geplaatst. Hier worden ze via het substraat voorzien van het water met de meststoffen.
50 mm afhankelijk van het type plant. In deze
gaten worden de stekken van de beplanting
geplaatst. Hier worden ze via het substraat
voorzien van het water met de meststoffen.
Door het gebruik van waterafstotende
steenwol panelen is de mogelijkheid dat de
isolatie geheel of gedeeltelijk vochtig wordt
en zijn eigenschappen verliest minimaal. De
steenwol platen van de fabrikant Rockwool
type Taurox hebben de eigenschappen dat
ze waterafstotend, niet-hygroscopisch en
niet-capillair zijn. Waardoor deze uitermate
geschikt om toe te passen in de groene gevel.
Doordat de plaat niet-hygroscopisch is, dit wil
zeggen het trekt geen vocht aan uit de lucht
en tevens een niet capillaire werking heeft, zal
het materiaal niet vochtig worden. Wanneer
dit wel gebeurt zal het de beplanting en het
materiaal benadelen.
De Taurox steenwol plaat heeft nog een
belangrijke eigenschap, deze plaat is
namelijk niet brandbaar en voldoet aan de
Europese-brandklasse A1, dit is de hoogste
brandklasse. Hierdoor wordt de groene gevel
een veilige gevel ook als de beplanting droog
is door bijvoorbeeld het uitvallen van het
irrigatie systeem. De beplanting zou eventueel
wel kunnen branden maar verder zal de
constructie niet beschadigd worden. Het
aluminium is niet brandbaar en kan daardoor
ook niet gaan branden. Het aluminium kan
wel bezwijken wanneer de temperatuur door
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Figuur 41: Steenwol paneel voor de begroeiing
van beplanting in het
substraat

Figuur 41: Steenwol paneel voor de begroeiing van beplanting in het substraat
een brand naast het gebouw oploopt boven
-De nieuwe groene gevelde 170°C, er is dan nog geen sprake van
N.A.G.A. Damen
Pagina | 54
instortingsgevaar [109].
7.3.3 SYSTEEM
Om de steenwol panelen met het substraat te
laten functioneren als een buitenspouwblad
van een gevel zal er een systeem ontworpen
moeten worden. Het systeem wat Mobilane
toepast is een aluminium raamwerk dat
deels gestapeld en bevestigd wordt aan
een dragende achter constructie. Door
het stapelen is het in de toekomst niet
modulair. Het systeem voor de nieuwe
groene gevel zal ook van aluminium zijn
en tevens moet het prefab en modulair
ontworpen kunnen worden. Het raamwerk
voor de panelen bestaat uit verschillende
profielen. Het voordeel van aluminium

profielen is dat aluminium goed recyclebaar
is waardoor er 95% minder energie nodig
is dan wanneer er nieuw gewonnen en
alimuna of aluinaarde wordt gesmolten.
Alimuna en aluinaarde zijn de grondstoffen
die gewonnen worden uit bauxiet. Alimuna
of aluinaarde is op de aardkost voor 8%
aanwezig en daarmee één van de meest
voorkomende chemische element op aarde
[110]. Daarnaast is aluminium een lichter
metaal dan staal respectievelijk 2,7.103 kg/
m3 en 7,8.103 kg/m3 en heeft daarmee
ook een gunstige sterkte in vergelijking
met het gewicht. De profielen voor het
raamwerk van het systeem worden geheel
blootgesteld aan weersinvloeden, maar door
de verwerking van grondstof tot halffabrikaat
ontstaat er van nature een beschermde
oxidelaag (Al2O3). Deze oxidelaag beschermt
aluminium tegen corrosie. Aluminium is
tevens gemakkelijk bewerkbaar door zijn
vele bewerkingstechnieken zo kan het
gelast, verspaand, gewalst, gezet, gegoten
en geëxtrudeerd worden. Daardoor kunnen
profielen in elke gewenste vorm gemaakt
worden.
De profielen van de groene gevel worden
zoveel mogelijk van hetzelfde profiel gemaakt
of uit standaard bestaande producten.
Standaardisatie is namelijk ook een eis uit
het programma van eisen. Daardoor ontstaan
er twee verschillende panelen en een paneel
waarin de hoofdleidingen van het integratie
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systeem lopen (Figuur 42-44). Voor deze
panelen zijn verschillende profielen nodig
om de steenwol panelen met het substraat
bij elkaar te houden en op te hangen aan
de achterconstructie. Het systeem moet
modulair worden, daarom wordt de gevel
opgehangen zodat ieder paneel individueel
demonteerbaar wordt. Daarnaast is de
wens om de profielen zo te ontwerpen dat
ze nagenoeg identiek zijn. Dit bespaart op
kosten tijdens de productie van de panelen.
De profielen zijn een boven- en onderprofiel
en een zijprofiel. In tabel 6 in combinatie met
Figuren 42-44 ontstaat er een duidelijk beeld
welke panelen er voor de nieuwe groene
gevel nodig zijn. Met deze gegevens wordt
er verder gekeken naar de juiste vorm van de
profielen voor de panelen.
Om tot de juiste beslissingen te komen
voor de te ontwerpen profielen, moet eerst
duidelijk worden hoe de panelen worden
bevestigd aan de HSB achterconstructie. Er
zijn twee duidelijk verschillende systemen
mogelijk namelijk het stapelen van de panelen
en het ophangen van de panelen. Het eerste
systeem, het stapelen van de panelen, is het
systeem dat door Mobilane wordt toegepast.
Bij het stapelen van de panelen worden de
krachten door elke paneel afgegeven aan
het onderstaande paneel. Daardoor krijgt het
onderste paneel alle krachten van de gehele
gevel. Daarnaast wanneer er eventueel een
paneel vervangen moet worden, kan dit niet
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zonder hulpmiddelen waardoor de overige
panelen blijven hangen/zitten of het kan niet
vervangen worden (Figuur 45). Daardoor
is het systeem minder modulair en flexibel
aanpasbaar.

Figuur
Nummering van
panelen.
Figuur 42:
42: Nummering
van de
de verschillende
verschillende panelen.
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Figuur 42: Nummering van de verschillende panelen.
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Figuur 45: gestapeld systeem waarbij het
bovenliggende paneel ‘zakt’.

Figuur 45: gestapeld systeem waarbij het
bovenliggende paneel ‘zakt’.
Figuur 45: gestapeld systeem waarbij het
bovenliggende
paneelwaar
‘zakt’. de panelen
Bij het systeem

Figuur 46: Ophang systeem waarbij ieder paneel

Bij het systeem waar de panelen individueel
worden opgehangen, worden de krachten
meteen van het paneel afgedragen aan de
achterconstructie (Figuur 46). Daardoor
kunnen de profielen ‘lichter’ worden
ontworpen omdat niet alle krachten
uiteindelijk op één paneel terechtkomen.
Daarnaast kan een paneel midden in de
gevel, wanneer het nodig is, eenvoudiger
vervangen worden, zonder andere panelen
te verwijderen. Hierdoor ontstaat een meer
flexibelsysteem dan bij het stapelen van de
panelen.

meststoffen. Ook zorgt dit paneel voor ruimte
om de overige panelen op te kunnen hangen,
dit paneel zal als laatste aangebracht worden.
Naast paneel 3 zijn paneel 1 en 2 gedeeltelijk
identiek het verschil zit in paneel 2 waar het
bovenprofiel afwijkt omdat dit geen irrigatie
paneel boven zich heeft i.v.m. gevelopeningen
of een dakrand. In Figuur 47 is een
schematische doorsnede van het ontwerp
met de betreffende panelen weergegeven.

De profielen worden ontworpen zodat ze
nagenoeg identiek zijn. Echter hebben de
profielen verschillende functies zoals:
• bij elkaar houden van het steenwol paneel
met substraat; • geven van voeding;
• afvoeren van ‘afval’ water
• bevestiging aan de achterconstructie.
In het ontwerp zijn er drie verschillende
panelen: een installatie/irrigatie paneel
(paneel 3) wat ervoor zorgt dat de irrigatie
leidingen gecentraliseerd zijn en van daaruit
worden de panelen gevoed met water en

Figuur 47: Schematische doorsnede van de nieuwe groene
gevel

Voor deze panelen zijn een aantal profielen
nodig om het raamwerk te maken.Voor elk
paneel zijn er een onder, boven en twee zij
profielen nodig.Tijdens het ontwerp hebben
de profielen een nummer gekregen om een
duidelijk inzicht te krijgen waar de profielen
toegepast worden. Zie Tabel 7 en Figuur 48
welke profielen er in het ontwerp toegepast

Figuur 46: Ophang systeem waarbij ieder paneel
gemakkelijk vervangbaar is.
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worden en welke functie ze hebben.

Figuur 48: paneel
nummering en profiel
nummering

doorsnede

proﬁel nummer

irrigatieleidingen

perforatie

geen perforatie

details in bijlage 3

1B

X

3, 4, 8

2B

X

3, 4

2AI

X verticaal

X

5, 6, 7, 9

2BII

X horizontaal

X

1, 3, 4

1AII

X horizontaal

X

3,4

2BIII

X horizontaal

1

Tabel 7: De verschillende proﬁelen volgens Figuur 48.

De proﬁelen 1BII, 1BIII, 2AII en 2BI zijn de proﬁelen waar het irrigatie systeem door heen kan lopen
en waar het ‘afval’ water van de panelen kan worden afgevoerd naar het maaiveld. Hierdoor is de
aanvoer en de afvoer van water gecentraliseerd. Proﬁel I is een onder- en bovenproﬁel voor paneel 1
waar geen irrigatie systeem doorheen loopt. Waardoor deze eenvoudiger uitgevoerd kan worden en
er minder materiaal nodig is. Ook wordt dit proﬁel gebruikt voor het onderproﬁel van het installatie/
irrigatie paneel. Dit proﬁel is geperforeerd waardoor de voeding van installatie/irrigatie paneel naar het
onderliggende paneel kan stromen en om het ‘afval’ water te kunnen afvoeren. De werking van het
irrigatie systeem en de afvoer van het ‘afval’ water wordt verder besproken in paragraaf 7.4.
7.3.4 Productiemethode proﬁelen

Figuur 49: Zetwerk [115]

Figuur 50: Gieten [114]

Figuur 51: Extruderen [116]

Voor het ontwerpen van de proﬁelen moet duidelijk zijn welke productie methodes mogelijk zijn voor
het vervaardigen van aluminium proﬁelen. De proﬁelen kunnen worden gemaakt door aluminium
platen te zetten, aluminium te gieten en door aluminium te extruderen (Figuur 49-51). Bij het zetten
van aluminium zijn er beperkingen in de vormen, dit i.v.m. de zetbank van de zetterij. De
gietprocedure is geen eenvoudige manier om proﬁelen te maken. Er zullen geen lange lengte gemaakt
kunnen worden en het is relatief duur. De derde methode is het extruderen waarbij een matrijs
gebruikt wordt om aluminium door te persen. Hierdoor ontstaat er een ‘oneindig’ proﬁel welke een
complexe doorsnede kan hebben. De lengte van de proﬁelen kunnen oplopen tot 45 meter waarna
deze op de gewenste lengte gezaagd kunnen worden. Bij het ontwerp en de productie van de
voor de nieuwe groene gevel moet er rekening gehouden worden met een af en aanvoer
-proﬁelen
86 van voeding en water door de proﬁelen. Hierdoor kunnen verschillende proﬁel vormen ontstaan.

Tabel 7: De verschillende profielen volgens
Figuur 48.

De profielen 1BII, 1BIII, 2AII en 2BI zijn de
profielen waar het irrigatie systeem door
heen kan lopen en waar het ‘afval’ water
van de panelen kan worden afgevoerd naar
het maaiveld. Hierdoor is de aanvoer en de
afvoer van water gecentraliseerd. Profiel I
is een onder- en bovenprofiel voor paneel 1
waar geen irrigatie systeem doorheen loopt.
Waardoor deze eenvoudiger uitgevoerd
kan worden en er minder materiaal nodig
is. Ook wordt dit profiel gebruikt voor het
onderprofiel van het installatie/ irrigatie
paneel. Dit profiel is geperforeerd waardoor
de voeding van installatie/irrigatie paneel naar
het onderliggende paneel kan stromen en
om het ‘afval’ water te kunnen afvoeren. De
werking van het irrigatie systeem en de afvoer
van het ‘afval’ water wordt verder besproken
in paragraaf 7.4.

geen lange lengte gemaakt kunnen worden
en het is relatief duur. De derde methode is
het extruderen waarbij een matrijs gebruikt
wordt om aluminium door te persen. Hierdoor
ontstaat er een ‘oneindig’ profiel welke een
complexe doorsnede kan hebben. De lengte
van de profielen kunnen oplopen tot 45
meter waarna deze op de gewenste lengte
gezaagd kunnen worden. Bij het ontwerp en
de productie van de profielen voor de nieuwe
groene gevel moet er rekening gehouden
worden met een af en aanvoer van voeding
en water door de profielen. Hierdoor kunnen
verschillende profiel vormen ontstaan.

7.3.4 PRODUCTIEMETHODE PROFIELEN
Voor het ontwerpen van de profielen moet
duidelijk zijn welke productie methodes
mogelijk zijn voor het vervaardigen van
aluminium profielen. De profielen kunnen
worden gemaakt door aluminium platen
te zetten, aluminium te gieten en door
aluminium te extruderen (Figuur 49-51). Bij
het zetten van aluminium zijn er beperkingen
in de vormen, dit i.v.m. de zetbank van de
zetterij. De gietprocedure is geen eenvoudige
manier om profielen te maken. Er zullen
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Figuur 52: Verbinden door lassen [114]

Figuur 53: Verbinden door tapen en lijmen [114])

Figuur 54: Verbinden door schroeven [114]

Figuur 55: Verbinden door klikken [114]
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Wanneer samengestelde profielen nodig
zijn, bestaan er verschillende methodes om
ze te verbinden. Enkele veel voorkomende
manieren zijn: lassen, schroeven, lijmen,
tapen en schuiven/klikken (Figuur 52-55).
Elke verbinding heeft zijn voor- en nadelen.
Zo is lijmen en lassen een methode waarbij
delen niet meer demontabel zijn. Daarnaast
wordt lassen handmatig gedaan wat veel tijd
vergt, waardoor dit relatief duur is. Ook is
het mogelijk om te lassen met een lasrobot
echter moet hier wel sprake zijn van een
repetitie en een eenvoudige las.Tapen is een
methode die gebruikt wordt wanneer er geen
grote belastingen optreden in het betreffende
deel. Schroeven, klikken en schuiven
zijn methoden waarbij delen demontabel
gemaakt kunnen worden. Hierbij moet er
wel rekening gehouden worden met speciale
voorzieningen, zoals schroefogen, sleuven,
maten en toleranties.
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Figuur 56: Detail met
profiel 1B (groen) en het
ophangsysteem (rood)

Figuur 58: ontwerp
proces en uiteindelijke
ontwerp
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7.3.5 ONTWERP PROFIELEN
Profiel 1B:
Profiel 1B is het boven- en onderprofiel
van paneel 1 (Figuur 48). Als het profiel
als bovenprofiel wordt toegepast, krijgt
het een ophang functie. Het paneel wordt
opgehangen aan de achterconstructie waarna
het in de juiste positie gehangen kan worden
en gefixeerd met een bout en moer verbinding
(Figuur 56). De bout en moer verbinding zijn
van staal omdat deze standaard verkrijgbaar
zijn en een hogere sterkte bezitten. Hierbij
moet echter wel een kunststof ring van nylon
of pvc toegepast worden, tussen de stalen
moer en het aluminium en de bout en het
aluminium, om galvanische corrosie tegen
te gaan. Wanneer het als onderprofiel wordt
toegepast, kan door de stelruimte het paneel
verticaal (waterpas) gesteld worden. Waarna
het gefixeerd wordt met een bout en moer
verbinding (Figuur 56).
In het ontwerpproces heeft dit profiel een
doorontwikkeling ondergaan. Zo is het profiel
aan de bovenzijde geperforeerd voor de
bewatering vanuit het irrigatiepaneel en in het
onderprofiel voor het lozen van overtollige
water dat niet gebruikt wordt naar het
irrigatiepaneel (Figuur 58). In de vorige versies
was dit profiel geheel recht en kon het water
meerdere kanten op stromen. Door het profiel
iets af te schuinen loopt het water naar het
irrigatiepaneel (Figuur 58). Ook is het systeem
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om de panelen op te hangen in het ontwerp
verbeterd. Zoals te zien in Figuur 56 en Detail
3 kunnen de profielen zowel als onder- en als
bovenprofiel toegepast worden. Dit profiel is
tevens de basis van profiel 1AII en 1AIII, dat
verderop wordt beschreven.

Figuur 57: Profiel 1B in de gevel
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Figuur 59: Het irrigatiepaneel (rood) profiel 2B
(groen)

Profiel 2B:
Dit is het basis profiel (figuur 61) voor de
profielen 2B, 2AI en 2BII. Dit profiel kan door
het extruderen van het aluminium worden
gevormd, waarna deze op de gewenste
lengte gezaagd kan worden. Het profiel wordt
hierna aangepast voor de betreffende functie
in het raamwerk. Profiel 2B is het onderprofiel
van het irrigatie paneel (paneel 3 zie Figuur
48). Het profiel verschilt met de andere door
de bevestigingspin die aan de onderzijde is
geplaatst. Deze zal in profiel 1B vallen ter
fixatie van het irrigatiepaneel (Figuur 59). De
pin zal na het extruderen van het profiel vast
gelast worden. Er zijn uiteraard ook andere
mogelijkheden om paneel 3 te fixeren, echter
deze hebben een ander esthetisch uiterlijk
wat niet wenselijk is.

Figuur 60: Profiel 2B in de gevel

Figuur 61: ontwerp
proces en uiteindelijke
ontwerp
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Figuur 65: Horizontale
doorsnede met profiel
2AI (groen)

Figuur 63: ontwerp
proces en uiteindelijke
ontwerp profiel 2AI

Figuur 64: ontwerp
proces en uiteindelijke
ontwerp profiel 2BII
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Profiel 2AI, 2BII en 2AIII
Deze profielen hebben als basis profiel
2B (Figuur 61) echter hebben deze een
toevoeging voor de irrigatieleidingen en
het afvoeren van overtollige/afval water.
De toevoeging aangeduid in het profiel
met nummering I, II of III achter de letters
A en B, zoals in Figuur 62 te zien is, is een
extra profiel. Dit profiel wordt eveneens
geëxtrudeerd. Het profiel wordt daarna in
het basis profiel geschoven (Figuur 63) door
de lange lengte van de profielen blijven de
profielen op de plek waar ze horen. Daarnaast
worden waar nodig is gaten in het aluminium
geponst of geboord voor de irrigatie of de
afvoer van het overtollige water (Figuur
62-II). Profiel 2BII is samen gesteld door
profiel 2B en profiel II zie Figuur 64. Profiel
2BII is het bovenprofiel in paneel 3. In profiel
2AI worden geen gaten in het extra profiel
gemaakt (Figuur 62-I), dit is namelijk het zij
profiel van alle panelen samen gesteld uit
profiel 2A en toevoeging-profiel I (Figuur 63
en 65). Daarnaast is profiel 2AIII het profiel
dat bijna identiek is met profiel 2BII echter zijn
de gaten hier van profiel III op andere plaats
geboord (Figuur 62-III).
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Figuur 66: Profiel 2AI (blauw), 2BIII (rood)

Figuur 62: toevoeging t.b.v. irrigatie leidingen
en afval/overtollig water
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Figuur 67:Verticale
doorsnede met profiel
1AII (rood) en het ophangsysteem (groen)

Profiel 1AII:
Profiel 1AII heeft vanwege de ophanging van
paneel 2 als basis profiel 1A. In dit profiel
komt ook het irrigatie profiel (nummer II) van
Figuur 62. Dit profiel wordt net als profiel 1B
gesteld door middel van stelruimte tussen
het ophang systeem en de achterconstructie
en gefixeerd met dezelfde bout en moer
verbinding (Figuur 56). In Figuur 67 en 68 is
de positie van het profiel te zien en in Figuur
69 het ontwerp proces.
De profielen worden allen geëxtrudeerd
waardoor de profielen uit één stuk zijn
met uitzondering van de 1AII, 1AIII, 2AI en
2BII. Deze krijgen een extra profiel I, II en
III welke tevens is geëxtrudeerd. Dit profiel
wordt daarna in het betreffende basis profiel
geschoven van Figuur 58 of 60 dan wel of
niet geperforeerd.

Figuur 68: Profiel 1AII (rood)

Figuur 69: ontwerp
proces en uiteindelijke
ontwerp profiel 1AII

- 96 -

TU/e - De nieuwe groene gevel

- 97 -

Overzicht proﬁelen:
Tijdens het ontwerp proces zijn er een aantal proﬁelen ontworpen. Daaruit zijn 3 basis proﬁelen uit
voort gekomen die allen geëxtrudeerd worden. Hierna worden deze proﬁelen voorzien van
eventuele gaten die geponst of geboord worden. Wanneer deze proﬁelen klaar zijn kunnen ze
samengevoegd worden hierdoor ontstaan de proﬁelen zoals hierboven beschreven. In het ontwerp
zijn zes proﬁelen toegepast, wel of niet samengevoegd en wel of niet geperforeerd. Echter zijn door
deze drie basis proﬁelen 16 verschillende proﬁelen te maken.
Hieronder (Tabel 8) de proﬁelen die toegepast zijn en een lijst met welke proﬁelen er allemaal
gemaakt kunnen worden. Proﬁel 1 is het proﬁel dat zorg draagt voor het ophangen van de panelen 1
en 2 deze kunnen geperforeerd (A) of niet-geperforeerd (B) worden. Proﬁel 2 is het basis proﬁel
voor het irrigatiepaneel, paneel 3, en het zijproﬁel van de panelen 1 en 2. Deze zijn tevens
geperforeerd (A) of niet-geperforeerd (B). Door de toevoeging voor de leidingen van het
irrigatiesysteem en het afvoeren van overtollig water proﬁel I, II en III worden de samengestelde
proﬁelen gemaakt, zie Figuur 70.
Tabel 8: Overzicht mogelijke profielen

1A

1AI

1AII

1AIII

1B

1BI

1BII

1BIII

2A

2AI

2AII

2AIII

2B

2BI

2BII

2BIII

Tabel 8: Overzicht mogelijke proﬁelen

Figuur 70: overzicht
basis profielen

Figuur 70: overzicht basis proﬁelen
-De nieuwe groene gevelN.A.G.A. Damen

Overzicht profielen:
Tijdens het ontwerp proces zijn een aantal
profielen ontworpen. Daaruit zijn 3 basis
profielen uit voort gekomen die allen
geëxtrudeerd worden. Hierna worden deze
profielen voorzien van eventuele gaten die
geponst of geboord worden. Wanneer deze
profielen klaar zijn kunnen ze samengevoegd
worden hierdoor ontstaan de profielen
zoals hierboven beschreven. In het ontwerp
zijn zes profielen toegepast, wel of niet
samengevoegd en wel of niet geperforeerd.
Echter zijn door deze drie basis profielen 16
verschillende profielen te maken.
Hiernaast (Tabel 8) de profielen die toegepast
zijn en een lijst met welke profielen er allemaal
gemaakt kunnen worden. Profiel 1 is het
profiel dat zorg draagt voor het ophangen van
de panelen 1 en 2 deze kunnen geperforeerd
(A) of niet-geperforeerd (B) worden. Profiel 2
is het basis profiel voor het irrigatiepaneel,
paneel 3, en het zijprofiel van de panelen 1 en
2. Deze zijn tevens geperforeerd (A) of nietgeperforeerd (B). Door de toevoeging voor
de leidingen van het irrigatiesysteem en het
afvoeren van overtollig water profiel I, II en III
worden de samengestelde profielen gemaakt,
zie Figuur 70.
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Figuur 71: Links
basis profiel lb, rechts
profiel la, beide met
voorzieningen voor
schroefverbindingen

Figuur 72: Links profiel
llb met aangelast
hoekstuk (Figuur 73),
rechts profiel llc

1. aansluit ruimte
leidingen door
steekverbindingen
2. bakje t.b.v.
bovenstaand paneel
(overtollig water)
3. schroefverbinding
t.b.v.
aansluiten hoek aan
profiel
2BII
4. schroefverbinding
t.b.v. profiel
2AI

Aansluiten profielen:
Het aansluiten van de profielen onderling
wordt gedaan door een schroefverbinding
deze verbinding is een eenvoudig en tevens
demontabel. In de 3D tekeningen (Figuur 7172) zijn de plaatsen van deze verbindingen te
zien. Daarnaast moet er rekening gehouden
worden met de verbindingen tussen de
irrigatie leidingen en de afvoer leidingen.
Hiervoor is een hoekoplossing ontworpen die
niet geëxtrudeerd wordt, maar wordt gegoten
uit aluminium waarna hij aan het profiel wordt
vast geschroefd (Figuur 73). Hierbij moet wel
rekening gehouden worden met de manier
van gieten, bij spuitgieten kan er namelijk
niet gelast worden aan het aluminium.
Daarnaast zijn er andere methodes zoals:
zandgieten, coquillegieten of bijzonder
gieten. De hoekoplossing wordt gegoten
d.m.v. spuitgieten hierdoor kan de mal voor
het gieten meerdere malen gebruikt worden
en zijn de kosten lager. Het profiel wordt
daarna afgesloten met een afdekking/plaat
van aluminium middels een zelfde schroef
verbinding als van de profielen onderling.

Figuur 73:
Hoekaansluiting t.b.v.
raamwerk irrigatie
paneel (paneel 3)

- 100 -

TU/e - De nieuwe groene gevel

- 101 -

Het groene gevel systeem bestaat uit een
aantal verschillende profielen waartussen
het steenwol is geplaatst met daarin het
substraat voor de begroeiing (Figuur 74). In
Figuur 75 is de opbouw van het raamwerk
zichtbaar. De irrigatieleidingen worden later
tijdens de plaatsing in de betreffende ruimtes
geschoven. In Bijlage 3 is de gehele groene
gevel gedetailleerd.

Figuur 74: Raamwerk
paneel 1 en 3

Figuur 75:Aansluitingen
profielen van het
raamwerk voor het
irrigatiepaneel
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7.3.6 MODEL SYSTEEM
Om een duidelijker beeld te krijgen hoe het
profiel in de realiteit wordt. Is er een deel van
het profiel op ware grote gemaakt, Figuur
76 van een kunststof materiaal. Dit profiel is
gemaakt door het in 3D te tekenen en daarna
met een speciale 3D printer te laten printen
(Figuur 77).

Figuur 76: 3D print van de profielen

Figuur 77: 3D printer

Ook is er een model gebouwd schaal 1:2,
dit model is in de Figuren 78-80 te zien. De
materialen zijn niet de werkelijke materialen
die in de realiteit gebruikt worden. Dit is
namelijk niet mogelijk met het materiaal
aluminium i.v.m. het extruderen van de
profielen. Toch is er een duidelijk beeld te zien
van het systeem.
7.4 IRRIGATIE SYSTEEM

Figuur 78: HSB element
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Figuur 79: aluminium paneel 1

Figuur 80: paneel 1 opgehangen in
HSB element

7.4.1 INLEIDING
Het irrigatie systeem in de beschreven groene
gevel systemen in de vorige hoofdstukken
zijn van dezelfde fabrikant of deze systemen
worden door de groene gevel leverancier
zelf ontworpen. Het Irrigatiesysteem is het
belangrijkste systeem van de groene gevel.
Het zorgt namelijk voor het in leven houden
van de beplanting. Bij het ontwerpen van een
irrigatiesysteem zal er de nodige aandacht
besteed moeten worden aan de koppeling
van het systeem en het gevaar voor het
bevriezen.
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7.4.2 AANVOER
Een irrigatiesysteem bestaat uit verschillende
leidingen voor het voeden van beplanting.
De voeding bestaat uit water met daarin
meststoffen. De leidingen van bestaande
systemen worden van een PE gemaakt
zoals deze in de handel verkrijgbaar zijn.
Het voordeel van deze PE-leidingen is
dat deze grotere temperatuur verschillen
tussen warm en koud aankunnen door een
hogere uitzettingscoëfficiënt in vergelijking
met metalen leidingen. Een ander voordeel
van PE-leidingen is dat deze leidingen
gemakkelijker aan te brengen zijn omdat ze
flexibele zijn. Tevens kunnen ze gemakkelijk
gekoppeld worden. Om toch eventueel
bevriezen in de winter tegen te gaan, wanneer
er bijvoorbeeld water in de leidingen blijft
staan, zullen de leidingen in de winter
doorgeblazen moeten worden waardoor
het overgrote deel van het water verwijderd
wordt. Dit betreft zowel de verticale als
de horizontale leidingen. De horizontale
leidingen worden ter plaatse van de groene
gevel uitgerust met een druppelslang die de
gewenste hoeveelheid water afgeeft aan de
beplanting. De koppelingen zijn vaak van een
schroefverbinding, omdat dit een standaard
oplossing is en er op dit moment geen andere
methode aanwezig zijn. Hierdoor hebben de
leidingen en de koppelingen ruimte nodig om
ze vast te kunnen draaien.
In de nieuwe groene gevel is de ruimte
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Figuur 81: AKB-buis
(Bron: productsheet
meerlagenbuis Therminon)

Figuur 83: Detail maaiveld met drainage goot
t.b.v. afvangen overtollig
water
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beperkt en is er een snelle bouwtijd
gewenst. Daarom wordt er gekozen
voor een AKB-buis (Figuur 81) dit is een
gecombineerde aluminium-PE buis. De buis
heeft verschillende eigenschappen zoals
bestendig tegen hoge druk en temperaturen.
Deze buis in combinatie met het TECElogo
systeem van de fabrikant TECE is een snel
steekverbindingssysteem. De fabrikant
heeft verschillende soorten verbindingen die
nodig zijn voor de groene gevel standaard
in het assortiment zoals t-stukken, bochten/
knieën, mof-verbindingen en verlopen.
Echter deze buis is alleen ontwikkeld voor
waterleidingen en er bestaan nog geen
druppelslangen. Dit zal verder onderzocht
moeten worden. Tijdens de installatie van
de groene gevel worden de druppelslangen
en de verticale toevoer leidingen per element
in het element geschoven en aan elkaar
gekoppeld d.m.v. een steekverbinding. Deze
koppelingen kunnen met de hand eenvoudig
in elkaar geklikt worden waardoor deze
direct waterdicht zijn (Figuur 82). Daarnaast
hebben deze minder ruimte nodig voor het
kopellen dan de standaard systemen met
schroefverbindingen.
7.4.3 AFVOER
De planten in de groene gevel zullen niet
al het water en de meststoffen opnemen.
Hierdoor ontstaat er overtollig water. Dit
water kan op verschillend manieren worden
afgevoerd, door af te vangen in een bak
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onder elke groen gevelelement kan het
daarna met een afvoerslang naar binnen
of beneden worden getransporteerd. Dit
betekent dat een bakje eerst vol moet lopen
waardoor er druk ontstaat en het water
in de slang loopt. Bij deze methode is er
een kans dat deze slang verstopt raakt en
meer onderhoud nodig heeft. Een andere
oplossing is om het water niet op te vangen
in een verzamel ‘bakje’ onder de groene
gevel elementen, maar de profielen van de

Figuur 82: Aansluiting AKB-buis met TECElogo verbindingskoppeling

groene gevel te gebruiken om het water op
een ‘natuurlijke’ wijze naar beneden te laten
stromen, dit vervolgens onder op te vangen
om weer te hergebruiken (figuur 83).
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8 DISCUSSIE &
AANBEVELING
De methode om het ‘natuurlijk’ naar beneden
te laten stromen is een makkelijkere methode
en vergt minder onderhoud, omdat er geen
horizontale leidingen verstopt kunnen
raken. Echter tussen de aansluitingen van
de elementen zal een koppeling gemaakt
moeten worden, zodat het water naar het
lager gelegen element kan stromen en
tevens is een koppeling ter hoogte van de
gevelopeningen noodzakelijk (figuur 75).
Het overtollige water dat uiteindelijk het
onderste element ter hoogte van het maaiveld
bereikt zal uitmonden op een drainage goot
(figuur 83) in het maaiveld. Het water kan
hergebruikt worden of afgegeven worden
aan het riool, afhankelijk waar de gebruiker
voor kiest. Deze drainage goot onder de
groene gevel elementen zorgt ook voor
de afwatering van de neerslag die op het
maaiveld terecht komt. Bij het ontwerpen
van de groene gevel voor een betreffend
gebouw zal de eerste aanbeveling zijn om
ook dit water te hergebruiken. Dit heeft twee
voordelen, ten eerste het gebruik van ‘vers’
water wordt verminderd wat resulteert tot een
lagere waterrekening. En ten tweede wordt er
voldaan aan de bouwbesluit eis artikel 6.17
en 6.18 waar de gemeente de eis kan stellen
om ‘eigen’ water af te voeren en te gebruiken,
zoals ook te lezen is paragraaf 4.2.

8.1 DISCUSSIE
Het afstudeeronderzoek heeft een nieuwe
groene gevel ontwerp opgeleverd. Door
de vooronderzoeken zijn de voordelen en
de eigenschappen van de groene gevel en
groene daken in kaart gebracht. Daaruit is
gebleken dat een groene gevel nu een trend
is in de architectuur en de bouw. De groene
gevel wordt door architecten vooral als een
esthetische schil gebruikt om bijvoorbeeld
een groen imago te geven aan een gebouw.
De groene gevel heeft echter meerdere
eigenschappen dan alleen het zorgen voor
een groen imago. Enkele eigenschappen en
voordelen zijn het reduceren van het Urban
Heat Island effect in steden, reduceren
van de energiebehoefte van gebouwen en
de het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Tevens is er gekeken naar bestaande groene
gevelsystemen en de traditionele buitenwand
constructies. Daaruit is gebleken dat de
traditionele spouwmuur in de woningbouw
van Nederland het meest toegepast wordt
en dat de bestaande groene gevel een aantal
problemen kent. Zo is deze bijvoorbeeld niet
modulair of niet duurzaam. Daarom is er een
nieuw groene gevelsysteem ontworpen die
de problemen in de vooronderzoeken op
kan lossen. De groene gevel is ontworpen
met het oogpunt op duurzaamheid waarbij
het classificatie systeem van het Nederlands
Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie is
gebruikt. Voordat het ontwerp is gemaakt, is
er een programma van eisen opgesteld waar
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een nieuwe groene gevel aan moet voldoen.
Dit programma van eisen is ook gebruikt
om de bestaande groene gevelsystemen en
de traditionele buitenwand constructies te
toetsen.
Om een groen gevelsysteem geheel nieuw te
ontwerpen is meer tijd nodig. Er zijn namelijk
aspecten niet onderzocht of meegenomen
in het ontwerp. Zoals de panelen in de
nieuwe groene gevel met het substraat. De
panelen zijn afkomstig van het ontwerp van
de LivePanel van de fabrikant Mobilane.
De nadruk voor het ontwerp van de nieuwe
groene gevel ligt op het raamwerk van het
aluminiumsysteem en het houtskeletbouw
binnenblad.
De vraag of de nieuwe groene gevel een
functionele functie heeft gekregen hangt
af van, of de eisen die zijn gesteld in het
programma van eisen zijn behaald. Door de
toetsing van de nieuwe groene gevel aan
deze opgelegde eisen, kan er nagegaan
worden of het daadwerkelijk een functionele
meerwaarde heeft gekregen. In Tabel 9 is
een overzicht met de eisen te zien en of deze
wel of niet behaald zijn. Hieruit kan daarna
geconcludeerd worden of er eventueel verder
onderzoek nodig is en welke aanbevelingen
er zijn t.a.v. de eisen. Over sommige eisen
kan geen uitspraak gedaan worden omdat
deze in verband met de beperkte tijd niet zijn
getoetst of niet mogelijk zijn om te toetsen.
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Toetsing aan de eisen
Bouwbesluit eisen

Sociale eisen

Verbeteringen van
het groene
gevelsysteem

Montage methode

Flexibiliteit/modulair

voldaan - niet voldaan

verbetering van de
voldaan; R-waarde steenwol isolatie al
warmteweerstand met een minimum minimaal 3,65m
van 3,5m

☑

bescherming van het gebouw tegen
zonlicht en warmte door beplanting

voldaan

☑

vermijden van koudebruggen

niet-voldaan; door koppeling
ophangsysteem nog steeds mogelijke
koudebruggen

☒

verminderen belasting op het milieu, voldaan; binnenspouwblad van
gelet op uitputting van grondstoﬀen duurzaam hout, aluminium raamwerk
groene gevel

☑

waterdichte scheidingscontructie
tussen binnen en buiten

voldaan

☑

compleet prefab en modulair

in delen prefab en modulair, prefab
binnenblad en groene gevelsysteem

☐

verminderen van het Urban Heat
Island eﬀect

niet getest, maar door toepassing van
groene gevels mogelijk
(Literatuuronderzoek)

☐

verbeteren van de gezondheid voor
de omgeving van het gebouw

niet getest, wel volgens
literatuuronderzoek gevonden bewijs
voor verbetering

☐

functionele toepassing van de
groene gevel

voldaan; als één geheel systeem
ontworpen

☑

laag albedo

voldaan; materiaal keuze zoals hout en
aluminium

☑

genereren van een functionele
meerwaarde

mogelijk

☐

dienen als een volwaardige gevel

voldaan

☑

hergebruik van neerslag en ‘afval’
water als irrigatie

voldaan; worden beide opgevangen en
kunnen nadien hergebruikt worden

☑

verminderen van kosten door
standaardisatie in proﬁelen en
materialen

voldaan; toepassen van 1 basis proﬁel
en standaard proﬁelen en materialen

☑

gemakkelijk te monteren en
demonteren

voldaan; gebruik makend van
demontabele verbindingen

☑

demontabele verbindingen

voldaan

☑

gewichtsbeperking

niet voldaan

☒

voldoende werk-/stelruimte

voldaan

☑

bereikbaarheid i.v.m. onderhoud

mogelijk/n.v.t.

☐

modulair systeem

in delen prefab en modulair, prefab
binnenblad en groene gevelsysteem

☑

aanpasbaar na vandalisme

voldaan

☑

8.2 AANBEVELING
Het onderzoek is geheel theoretisch
uitgevoerd, het ontwerp is door tijd
gebrek niet in de praktijk getest. In een
vervolgonderzoek kan dit getest worden.
Uit de toetsing van het programma van
eisen op de nieuwe groene gevel is
gebleken dat het gewicht niet minder is
dan dat van de gemiddelde bestaande
groene gevelsystemen, Dit komt doordat
er gebruik gemaakt is van een bestaand
paneel met substraat van Mobilane. In
een vervolgonderzoek beveel ik aan
om onderzoek te doen of deze panelen
eventueel lichter gemaakt kunnen worden
door bijvoorbeeld een ander substraat te
gebruiken.
De sociale eisen van de groene gevel, het
verminderen van het Urban Heat Island effect
en het verbeteren van de gezondheid voor de
omgeving van het gebouw is niet getest. Toch
kan er uit voorgaande wetenschappelijke
onderzoeken vanuit gegaan worden dat
wanneer de nieuwe groene gevel toegepast
wordt en volledig is begroeid, het een
meerwaarde zal zijn voor de gebouwde
omgeving en voor het gebouw zelf.

Tabel 9: Toetsing groene gevel
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BIJLAGE 1
Deze bijlage is een voorbeeld van dataset uit het basiswerk van het Nederlands Instituut
voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). In dit basiswerk krijgen bouwproducten en
materialen op een wetenschappelijke manier, door andere testen een milieuclassiﬁcatie.
Deze milieuclassiﬁcatie kan gebruikt worden bij een keuze van bouwproducten tijdens het
ontwerpen van een bouwwerk.
De milieuclassiﬁcatie bestaat uit 7 hoofdklasse die ieder zijn onderverdeeld in 3 subklasse
(Tabel 1). Waarbij klasse 1 met subklasse a de beste keuze is voor het betreffende
bouwproduct en klasse 7 subklasse c een onaanvaardbare keuze is.
klasse

subklasse

1

a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c

2
3
4
5
6
7

omschrijving
beste keuze
goede keuze
aanvaardbare keuze
minder goede keuze
af te raden keuze
slechte keuze
onaanvaardbare keuze

milieubelastingsfactor
1,00 - 1,10
> 1,10 - 1,32
> 1,32 - 1,90
> 1,90 - 2,28
> 2,28 - 2,74
> 2,74 - 3,28
> 3,28 - 3,94
> 3,94 - 4,73
> 4,73 - 5,68
> 5,68 - 6,81
> 6,81 - 8,17
> 8,17 - 9,81
> 9,81 - 11,77
> 11,77 - 14,12
> 14,12 - 16,95
> 16,95 - 20,34
> 20,34 - 24,40
> 24,40 - 29,29
> 29,29 - 35,14
> 35,14 - 42,17
> 42,17 - 50,61

Tabel 1: milieuklasse indeling NIBE [1]

Naast de klasse indeling wordt er een onderbouwing gegeven door middel van graﬁeken
op het gebied van bouwkosten en verborgen milieukosten waarom het bouwproduct in
een bepaalde klasse hoort. De verborgen milieukosten worden onderverdeeld in kosten
t.b.v. emissies, grondstoffen gebruik, landgebruik en hinder. In deze graﬁek kan men
aﬂezen waar de kosten het hoogst zijn. De bouwkosten worden onderverdeeld in
manuren, materiaal, onderaanneming en materieel.
Classiﬁcatie model volgens NIBE [1]
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BIJLAGE 2
Deze bijlage is een inventarisatie van de bestaande groene gevelsystemen. Betreffende
grondgebonden en niet-grondgebonden systemen. De systemen getoetst aan de hand
van in het onderzoek gestelde Programma van Eisen. De gegevens komen uit brochures
en/of internet websites van de betreffende fabrikanten van de bestaande groene
gevelsystemen. Daarnaast komt de informatie uit deze tabel ook uit een eerder onderzoek
van v.d. Wouw et. al. (2012) ‘Groene gevelsystemen voor een tropisch klimaat’. Deze is
tegelijkertijd gemaakt en in samenwerking. Tijdens het onderzoek zijn er eventueel nog
andere nieuwe systemen bijgekomen, deze zijn niet opgenomen in de tabel.
De referenties die gebruikt zijn, zijn:
₁Tuin & landschap - Vegetatiewanden - 15A 19-7-2007
₂The vertical garden - from nature to city - Patrick Blanc (2008)
₃Gevel Reeks 8 - Groene gevels - Hendriks / Koers (2009)
₄SBR Gevels in 't groen - Hendriks 2008
₅Mobilane LivePanel 2011 leaﬂet
₆Bestektekst Mobilane LivePanel
₇Optigroen - Gevelbegroeiing leaﬂet (op papier)
₈Optigroen - Gevelbegroeiing - www.gevelbegroeiing.net
₉Wallﬂore - PER-e leaﬂet
₁₀Wallﬂore - SOFT-e leaﬂet
₁₁Wallﬂore - SOFT-pk leaﬂet
₁₂Wallﬂore - www.wallﬂore.nl
₁₃Modulogreen - Mostert De Winter - leaﬂet
₁₄Wallﬂore - SOFT-pk - technische tekening
₁₅http://ecobuild.b2b-match.com/index.php?page=cat_tech&action=detail&params
%5Bid%5D=920
₁₆HBO Minorverslag Gevelbeplanting - onderzoeksrapportage naar verticale tuinen
(HBO kennisbank)
₁₇http://www.biotecture.uk.com/services.html
₁₈http://www.schadenberg-hem.nl/index2.php?
do=viewnieuws&ncid=5&id=85&type=archief
₁₉SPECIFICATION - ELT EasyGreen® - Living Wall SystemELT EasyGreen® - Living
Wall
₂₀TECHNICAL INFORMATION SHEET 2 - ELT EasyGreen® - Living Wall
₂₁http://www.elmich.com.au/VGM/about.php
₂₂http://www.aquaresinstechnologies.com/en
₂₃http://www.growwall.ca
₂₄http://www.gro-wall.com.au
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Systeem:

Grondgebonden:
Houten constructie

Eigenschappen:
Omschrijving systeem:

Staalkabelsysteem

Houten constructie

Xeroflor XFISO 100R - Mostert De Winter

Jakob rope systems

Staalrastersysteem

Staalkabel/-rastersysteem

Staalraster

Foamglas groengevelsysteem - Pittsburgh Corning
Nederland BV
Foamglas isolatie met RVS kabel/raster

Houten raster

RVS kabelsysteem

RVS kabelsysteem

Raster

Hout

RVS kabelsysteem

RVS kabelsysteem

Stalen raster

Afbeelding:

Materialen:
Afstand tot achterconstructie (mm):
Totale systeemdikte (mm):

Foamglas met stalen/RVS kabel of raster

80-150
>102->172

*₃

100-300
104-304

*₃
*₃

80-150 (algemeen)
84-154 (algemeen)

*₃
*₃

>80 (langzaam)-150 (snel)
84 (langzaam)-162 (snel)

*₃
*₃

Zie staalkabel/-rastersysteem *₃
Zie staalkabel/-rastersysteem *₃

Afhankelijk dikte/soort, bevestiging
Water via de grond
Bemesten via de grond

*₁
*₁
*₁

4kN/anker
Water via de grond
Bemesten via de grond

*₁
*₁
*₁

4kN/anker
Water via de grond
Bemesten via de grond

*₁
*₁
*₁

Afhankelijk dikte/soort, bevestiging
Water via de grond
Bemesten via de grond

*₁
*₁

Afhankelijk klimsysteem *₁
Water via de grond *₁
Bemesten via de grond *₁

15-25 jaar

*₁

Materiaal >50 jaar

*₁

Materiaal >50 jaar

Vorstbestendigheid:

Afhankelijk plant keuze

*₁

Afhankelijk plant keuze

*₁

Afhankelijk plant keuze

*₁

Afhankelijk plant keuze

Windbestendigheid:

<8m: 0,5kN/m²

*₁

*₁

<8m: 0,5kN/m², 8-20m: 0,8kN/m², >20m: 1,1kN/m²

*₁

*₁

Te beklimmen, graffiti wanneer
onvolgroeid

*₁

<8m: 0,5kN/m², 8-20m: 0,8kN/m²,
>20m: 1,1kN/m²
Systeem niet brandgevoellig,
beplanting wel wanneer droog
Mogelijk te beklimmen, graffiti
wanneer onvolgroeid

*₁

Slecht, indien niet geïmregneerd

<8m: 0,5kN/m², 8-20m: 0,8kN/m²,
>20m: 1,1kN/m²
Systeem niet brandgevoellig,
beplanting wel wanneer droog
Mogelijk te beklimmen, graffiti
wanneer onvolgroeid

Systeem niet brandgevoellig, beplanting wel wanneer
droog
Afhankelijk maasgrootte, te beklimmen, graffiti
wanneer onvolgroeid

Klimplanten

*₁

Klimplanten

*₁

Klimplanten

Inspectie constructie, snoei, (leiden),
inboet, bemesten, blad ruimen

*₁

*₁

Afhankelijk plantkeus
Evt. i.c.m. onderhoudscontract

*₁

Inspectie constructie, naspannen,
snoei, (leiden), inboet, bemesten,
blad ruimen
Afhankelijk plantkeus
Meestal 10 jaar i.c.m.
onderhoudscontract

Inspectie constructie, naspannen,
snoei, (leiden), inboet, bemesten,
blad ruimen
Afhankelijk plantkeus
Meestal 10 jaar i.c.m.
onderhoudscontract

Belasting (kg/m²):
Water (l/m²/dag):
Bemesting:
Duurzaamheid:

Brandwerendheid:
Vandalisme:
Planten (soort)
Onderhoud:

Waterdichtheid:
Garantie:

Buitenspouwblad vervangend
Kosten(€/m²):
Sterkte:

Zwakte:
Opmerkingen
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Nee

*₁
*₁

*₁
*₁

Nee

*₁ Gegalvaniseerd 25-30 jaar, gegalvaniseerd + poedercoat *₁/*₃
30-35 jaar, RVS >50 jaar

*₁
*₁

*₁

Materiaal >50 jaar *₁

Afhankelijk plant keuze *₁

<8m: 0,5kN/m², 8-20m: 0,8kN/m², >20m: *₁
1,1kN/m²
Systeem niet brandgevoellig, beplanting wel *₁
*₁
wanneer droog
*₁ Afhankelijk maasgrootte, te beklimmen, graffiti *₁
wanneer onvolgroeid
*₁

Klimplanten

*₁

Klimplanten *₁

*₁ Inspectie constructie, snoei, (leiden), inboet, bemesten,
blad ruimen

*₁

Inspectie constructie, naspannen, snoei, *₁
(leiden), inboet, bemesten, blad ruimen

*₁
*₁

*₁
Volledig *
*₁ Levenslang op materiaal, garantie op montagen *₁
en constructie door aannemer

Afhankelijk plantkeus
Evt. i.c.m. onderhoudscontract

Nee

Nee

Nee

Vanaf €75,00/m²
Goedkoop

*₁
*₁

Projectafhankelijk
Levensduur, onderhoudsarm

*₁
*₁

Projectafhankelijk
Levensduur, onderhoudsarm

*₁
*₁

Vanaf €50,00/m²
Goedkoop, onderhoudsarm

*₁
*₁

Project- en systeemafhankelijk *₁
Levensduur, onderhoudsarm *₁

"Beperkte levensduur", begroeïngstijd

*₁

Begroeïngstijd

*₁

Begroeïngstijd

*₁

Begroeïngstijd

*₁

Begroeïngstijd *

Voorkeur RVS steunen en schroeven
(levensduur >25 jaar)

*₃

Cellulair glas afgewerkt met zelfklevend EPDM, *₃
icm verscheidene systemen. Het zou wel
kunnen voor buitenspouwbald vervangend
echter wel een extra constructie nodig
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Systeem: Niet-grondgebonden:
Hydrocultuur op basis van doek

Eigenschappen:
Omschrijving systeem:

Vertical garden - Patrick Blanc

("Hydrocultuur" op basis van) panelen

Wonderwall - Copijn

Mobilane - LivePanel

Optigroen gevelbegroeiing

Wallflore - PER-e

Vertikaal irrigatie- en hechtdoek

Vertikaal irrigatie- en hechtdoek

Substraatgevulde panelen van Rockwool

Cassettesysteem gevuld met steen, substraat en
irrigatiedoek

Hechtdoeken (zakjes)

hechtdoek

steenwol panelen met substraat

stalen cassetes gevuld met steen en substraat

Plantpanelen met steenwolsubstraat

Fytowall - Aqua Resins Technologies B.V. - The Vertical Green
Company
Aminoplast UFRF (urea formaldehyde resin foam) schuim
blok in windgaasdoek (hydrocultuur)

Afbeelding:

Materialen:
Afstand tot achterconstructie (mm):
Totale systeemdikte (mm):
Belasting (kg/m²):
Water (l/m²/dag):
Bemesting:

60 *₁
60 *₁
40 *₁
0,5-5,0 *₂
Via bewatering *₁

Windbestendigheid:
Brandwerendheid:
Vandalisme:
Planten (soort)
Onderhoud:

Waterdichtheid:
Garantie:

Buitenspouwblad vervangend
Kosten(€/m²):
Sterkte:

Zwakte:
Opmerkingen

- 130 -

100kg/m²

*₃
*₁

164 *₅
60kg/m² *₅
Gering waterverbruik *₅

Via bewatering *₁/*₃

30 *₇
90 *₇

bak systeem met substraat

45-30(+120mm isolatie) *₉
120-225(incl. isolatie) *₉

83kg/m² *₇

40kg/m² *₁₂

Via bewatering *₈

Via bewatering *₉

*₁₆
200
<112kg/m²
<1-5 l/m²/dag (winter-zomer)
Via bewatering

*₂₂
*₂₂
*₂₂

Materialen 50 jaar, planten 10-15 jaar (geschat)

*₁₆

Materialen >50 jaar, baplanting afhankelijk
soort

*₁

Materialen vorstbestendig, vorstschade
beplanting (watergeefsysteem niet leeg)
Afhankelijk plantkeus *₂ Bovenste rand van de gevels zijn kwetsbaar
voor windschade
Laag risico i.v.m. hoge *₁
Laag risico i.v.m. hoge vochtigheid
vochtigheid
Diefstal planten *₁
Diefstal planten

*₁

Goede bestendigheid *₇

Zeer goed (water afkoppelen)

*₁₆

*₁

Goede bestendigheid *₇

Afhankelijk beplanting (korte gewassen beter)

*₁₆

Onbrandbaar *₇

Brandwerend

*₁₆

Voorkomt graffiti *₈

Eventueel vernielen beplanting of schuim

*₁₆

Honderden verschillende soorten

*₂₂

Wekelijks vochtigheid controleren, mandelijks
voedingsstoffen toevoegen, snoei, inboeten

*₂₂

Grote naden tussen panelen (20mm) ivm uitwisselen
10 jaar op materialen, 2 jaar op watersysteem, geen op
beplanting

*₂₂
*₁₆

Duurzaamheid:

Vorstbestendigheid:

350 (breedte goot bepalend)

steenwol als sustraat en doek

Slecht *₁

Op verticaal vlak groeiende *₂ Kleine heesters en vaste planten, zeer divers
planten
Bewatering, inspecties, snoei, *₁
Bewatering, inspecties, snoei, inboet,
inboet, voedingsstoffen, blad
voedingsstoffen, blad ruimen
ruimen
Volledig *₁
Volledig (op naden na)
10 jaar (inc. Groeigarantie) bij
onderhoudscontract Copijn

Nee; achter constructie benodigd
€600,00/m² *₁
Laag gewicht *₂

Vorstgevoellig *₁

*₁

Brandwerend *₅

*₁
*₁

Divers *₅

*₁
*₁

Nee, niet waterdicht tussen de panelen

€350,00-€900,00/m² *₁/*₁₆
Goedkoop t.o.v. en vergelijkbaar met
*₁
vertical garden
Vorstgevoellig

*₁

PVC schuimplaat, polyehtyleen en
polypropyleen doek (geotextielen) al dan
niet thermisch gebonden, constructieve
berekeningen t.b.v. o.a. windbelasting

*₃

18 soorten *₉

Bewateringsinstallatie afstellen en controleren,
snoeien, bemesten, inboeten, onkruid verwijderen,
kozijnen vrijhouden
Afhankelijk begroeiing *₈
Meestal 10 jaar i.c.m. onderhoudscontract *₈

*₁

Nee; achter constructie nodig

100 toepasbare soorten

Nee, niet waterdicht tussen de panelen

Volledig *₉
10 jaar *₉

Nee; niet water en lucht dicht

goede vorstbestendigheid en wateropslag *₇

Maximaal 15m hoog
Standaard elementen 0,6x1,0m, recirculatie *₆
van water mogelijk, Rockwool Rinox D
panelen van hydrofoob steenwol voorzien
van substraatkanalen diam. 70mm, frame en
gootconstructie van aluminium

Nee
€1100/m² / €600-€1200/m² *₂₂/*₁₆
Overbewatering niet mogelijk, uitwisseling panelen is
*₂₂
beleid leverancier, zuinig met water, afval: biologisch
afbreekbaar
Duur, verminderde levensduur: biologisch afbreekbaar
*₂₂

Standaard elementen 0,6x1,0m, "aantrekkelijk" *₇
Steenwolsubstraat van Saint-Gobain *₉ Standaard paneel afmeting: BxDxH 1000x140x490, schuim
gevelbeeld bij bladverleizende planten, recirculatie
Cultilène, recirculatie van water mogelijk,
ingepakt in UV bestendig windgaasdoek tbv: extra
van water mogelijk, waterbuffer 20l/m², maximaal
standaard paneel afmetingen: 600 x 1000 /
stabiliteit, verminderde verdamping en verschillende
600 x 750 / 600 x 500 / 600 x 250 / 300 x
kleurmogelijkheden, PH neutraal groeimedium, opkomend
15m hoog
1000 / 300 x 750 / 300 x 500 / 300 x 250,
systeem: weinig toegepast in Nederland
100% recicleerbaar
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Systeem:
Systeembakken

Eigenschappen:
Omschrijving systeem:

VGM Green Wall - Elmich

Biowall - BioTecture

Substraat gevulde polypropyleen
boxen

plantpaneel met substraat
(hydrocultuur)

Wallflore - SOFT-pk

Plantengevel - Limeparts

Horizontaal plantpaneel met
steenwolsubstraat (hangplant)

GrowWall

Diagonale systeembakken (hydrocultuur)

Modulaire panelen met hydrocultuur potten
(hydrocultuur)

aluminum bakken gevuld met een substraat

cassette systeem

Afbeelding:

Materialen:
Afstand tot achterconstructie (mm):
Totale systeemdikte (mm):
Belasting (kg/m²):
Water (l/m²/dag):
Bemesting:
Duurzaamheid:

Vorstbestendigheid:
Windbestendigheid:
Brandwerendheid:
Vandalisme:
Planten (soort)
Onderhoud:

Waterdichtheid:
Garantie:

Buitenspouwblad vervangend
Kosten(€/m²):
Sterkte:

boxen gevuld met substraat
40
190-290

*₂₁
*₂₁

66-120kg/m²

*₂₁

plastic box gevuld met substraat
hangend op een rails
50-200 *₁₇

doek panelen met steenwol substraat
vulling
175 *₁₄

50-60kg/m² *₁₇
1-2l/m²/dag *₁₇

15kg/m² *₁₂

Via bewatering *₂₃
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5
225

In grond (plant verweideren om bij te mesten) of
via bewatering

*₂₄
*₂₄
*₂₄
*₂₄
*₂₄

Kunststof 10-12 jaar, metaal 20-30
jaar, beplanting 5-8 jaar

*₁₆

>50 jaar op RVS systeemmaterialen, levensduur planten
onduidelijk

*₁

*₂₄

Tot -20°C (polypropyleen), vorst kan in
substraat trekken
Afhankelijk van beplanting

*₂₁

Watergeefsysteem moet leeg zijn om vorstschade te
voorkomen
Systeem berekend op harde wind, uitlopers sedum
zullen afbreken
Systeem niet brandgevoellig, beplanting wel wanneer
droog
Voorkomt graffiti, moeilijk te beklimmen

*₁

*₂₄

*₁

*₂₄

*₁

*₂₄

*₁

*₂₄

*₁₆

B2 (DIN 4102)/plastic is mogelijk *₂₁/*₁₆
brandbaar
Modules zijn verwijderbaar
*₁₆
Vaste planten, kleine heesters

*₁₆

Snoei planten, inboeten, afkoppelen
druppelsysteem, bijstellen per seizoen

*₁₆

Op fabricatiefouten

*₁₆

Nee; box systeem niet geschikt
€600/m²

Voornamelijk groenblijvende planten *₁₇

3 soorten; hangende *₁₁ Verschillende sedumsoorten (7 soorten die weinig water *₁/*₃
nodig hebben) Vooral sedums
Bewatering, inspectie constructie, inboet, bemesten,
*₁
afgewaaide uitlopers opruimen, zaailingen verwijderen
Niet (box bedekt niet gehele gevel) *₁₁
10 jaar *₁₁

Nee; geen isolerend vermogen

Nee

*₁₆
Zeer snelle montage, convexe of *₁₇
concave toepassing mogelijk

Zwakte:
Opmerkingen

0 *₂₃
100 *₂₃

550 (vanaf gevel tot voorzijde bakken incl. isolatie), 190 *₃/*₁₆
(exclusief isolatie)
maximaal 85 kg/m²
*₁₆
Weinig
*₁

Standaard paneel afmetingen: BxDxH
500x≤250x560, 100% gerecycled
polypropyleen, recirculatie van water

*₂₁

Vervangt het buitenspouwblad, *₁₇
 *₁₁
standaard paneel afmetingen:

600x450, absorbtie regenwater:

30kg/m², geen recirculatie van water

i.v.m. zouten, gebruik regenwater



Volledig
10 jaar op beplanting (inc. Substraat), 25 jaar op
constructie en onderdek

alle soorten planten zelfs fruit (volgens website)

*₂₄

*₁
*₁

Niet

Nee; achter constructie nodig
€350,00/m² / €550,00/m² (bij 100-200m²) *₁/*₁₆
Volledig begroeid geleverd, meest geschikte sedumsoort
*₁
neemt overhand
Sedum kan zich op verticale wand niet uitzaaien, *₁/*₃
mogelijke vorstgevoelligheid en windvastheid
Watergeefsysteem werkt via overlopen

*₂₄

Nee

Nee

Eenvoud

Eenvoud

Groot doe het zelf gehalte, planten kunnen zicht
niet verankeren
Standaard paneelmaat: BxDxH 340x100x920 (andere *₂₃ Standaard boxmaat: BxDxH 675x220x204, planten
maten op aanvraag), lancering nieuw product in 2011
in worteldoek zakken in de boxen gelegd, GroWall pro: zwaardere uitvoering,
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Groot doe het zelf gehalte

*₂₄
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*₂₄
*₂₄

*₂₄
*₂₄
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Systeem:
Combinatiesysteem (bakken, rasters)

Eigenschappen:
Omschrijving systeem:

Modulogreen - Mostert De Winter / Amytis

Living wall systems - ELT Easy Green

ABS kunststof bakken met mineraal
substraat

Mobilane - WallPlanter

HDPE systeembakken onder 30°
300x180x300

Doorgaande grondkern

Wallflore - SOFT-e

Systeembakken & RVS raster

De verticale tuin, Schadenberg

Horizontaal plantpaneel met
steenwolsubstraat i.c.m. raster

"Geluidswal" doorgaande grondkern

Substraat achter kokosmat en betongaas

Substraat achter raster

Afbeelding:

Materialen:
Afstand tot achterconstructie (mm):
Totale systeemdikte (mm):
Belasting (kg/m²):
Water (l/m²/dag):
Bemesting:
Duurzaamheid:

200-250
75-100kg/m²
*₁₃
1,5l/h/dripper, 120-140 l/jaar/m² *₁₃/*₁₅
Via bewatering (optioneel)
*₁₃
>30 jaar

*₁₃

Vorstbestendigheid:
Windbestendigheid:

±73kg/m², 80-100kg/m² *₂₀/*₁₆
Via bewatering (+ ziektebestreiding)

*₁₉

Verwachting 30 jaar (nog in onderzoek)

*₁₆

Tot -40°C (HDPE), vorst kan in substraat
trekken
Afhankelijk beplanting

*₁₆
*₁₆

"Class "B" fire rating" (Canada)/Lage *₁₉/*₁₆
brandbaarheid
Mogelijk
*₁₆

Brandwerendheid:
Vandalisme:

Divers, sedum, vaste planten, alles
mogelijk
Snoeien, onkruid verwijderen, inboeten,
irrigatie leeg laten lopen en controleren

Planten (soort)
Onderhoud:

Waterdichtheid:
Garantie:

*₁₆

Volledig (vervangt buitenspouwblad)
10 jaar

*₁₃

Vorstbestendig

*₁₃
*₁₃

*₁₆

500 *₁/*₃
500
200kg/m²

*₁

±30 *₁₀
±105 *₁₀

450 (maximaal 3-4m hoog) *₁₈

600 (maximaal 6m hoog) *₃

15-25kg/m² (afhankelijk gaashoogte) *₁₂

750kg/m² *₁₆

1000 kg/m² *₃

>20 jaar op materialen (Nederlandse *₁/*₃
zeewindbelasting), <25 jaar verzinkt
staal + aluminium, RVS >50 jaar
Afhankelijk plantkeus, gevoellig
*₁
watergeefsysteem
*₁
Toename wind → vaster aan gevel:
windbelasting speelt nauwelijks rol
Systeem niet brandgevoellig, beplanting
*₁
wel wanneer droog
Gevoellig, beklimming gevel is mogelijk
*₁

15 jaar (proefopstelling, niet verduurzaamd staal) *₁₈ Verzinkt staal (<25 jaar, zie ander *₃
systemen)
Vorstoverlevingskans ±100% *₁₈

Kokos bij droogte brandbaar *₁₆
Goed bestendig *₁₆

Klimplanten

*₁

*₁₆ Bewatering, inspectie constructie, snoei,
(leiden), inboet, bemesten, blad ruimen

*₁

Afhankelijk begroeiing
10 jaar (inc. Groeigarantie) bij
onderhoud volgends richtlijnen BSI

*₁
*₁

€400,00/m²
Volledig begroeid geleverd

*₁
*₁

€400,00/m² *₁₆
Niet vorstgevoellig, beide zijden begroeibaar, *₁₆
voedingrijk substraat

Vorstgevoellig watergeefsysteem

*₁

Zwaar, verdichting substraat, lage duurzaamheid *₁₆
kokos, beperkte hoogte, externe fundering
opnamecapaciteit substraat >500 liter water/m3 *₁₈

5 jaar op uitvoering, 1 jaar op vegetatie, *₁₉/*₁₆
extra garantie tegen betaling / 15 jaarop
uitvoering, 1 jaar op vegetatie

6 soorten *₁₀

Vaste planten, kleine heesters *₁₆
Snoei planten, inboeten, watersysteem beheren *₁₆

Niet (box bedekt niet gehele gevel) *₁₀
10 jaar *₁₀

In overleg, afhankelijk van situatie/omstandigheid *₁₆

Buitenspouwblad vervangend
Kosten(€/m²):
Sterkte:

€600/m²
Gemakkelijk, volledig beplant, snel te
monteren

*₁₆
*₁₉

Zwakte:
Opmerkingen

- 134 -

Vervangt het buitenspouwblad, standaard
panelen 600x750, 750x1000, 1200x750)

*₁₃

Standaard afmeting 300x300, 10
cellen/paneel onder hoek 30°, op
gebogen wand toepasbaar, irrigatie 8mm
leiding, alle materialen zijn voor
randafwerking mogelijk

*₁₉







*₁₀
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Geluidswering

Zeer hoog gewicht
Gebruikt als geluidswerende
constructie (concurrerend met
beton)
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BIJLAGE 3
Detaillering van het groene gevelsysteem:
detail H1 binnenhoek aansluiting;
detail H2 paneel onderlinge aansluiting;
detail H3 aansluiting kozijn gevelsysteem;
detail H4 buitenhoek aansluiting;
detail V1 maaiveld - begane grondvloer;
detail V2 paneel aansluiting t.p.v. verdiepingsvloer;
detail V3 aansluiting onderzijde kozijn gevelsysteem;
detail V4 aansluiting bovenzijde kozijn gevelsysteem;
detail V5 dakaansluiting gevelsysteem.

Toegepaste proﬁelen inclusief de doorontwikkeling:
proﬁel type 1B
proﬁel type 2B
proﬁel type 2AI
proﬁel type 2BII
proﬁel type 1AII
proﬁel type 2AIII
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