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Meer informatie over gevelbegroeiing via:

www.tuinenlandschap.nl

Groene gevel als bergwand in stads rotslandschap

Een pleidooi voor meer groen in de stad door professor Helga 
Fassbinder, stedenbouwkundige en Hans van Cooten, voorzitter 
van de VHG-vakgroep DGS.
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Voorwoord

Colofon

Inhoud
Zijn wij Nederlanders niet gewend met verticaal groen 
om te gaan vanwege de weidsheid van ons vlakke land-
schap of komt het door onze traditie van strikte schei-
ding tussen stad en natuur, zoals twee deskundigen in 
dit themanummer vermoeden? Hoe dan ook, feit is dat 
in Nederland het gevelgroen nog in de kinderschoenen 
staat in vergelijking met landen als Oostenrijk, Zwitser-
land en Frankrijk. Nog steeds heerst het idee onder 
Nederlandse architecten en groene vakmensen dat 
begroeiing schade toebrengt aan de gevel. Dit idee is 
aan herziening toe. Groene gevels hebben meer voor- 
dan nadelen. Denk alleen maar aan de verbetering van 
het (leef)klimaat in de stad en aan de biodiversiteit. 
Daarbij is de techniek van groene gevelconstructies zo 
vergevorderd dat eventuele problemen te ondervangen 
zijn. De technische kennis en ervaring is echter slechts 
bij enkele groenbedrijven en architecten aanwezig. Om 
die reden en vanwege de discussie over klimaatveran-
dering, leefbaarheid en biodiversiteit heeft T&L voor dit 
themanummer vegetatiewanden gekozen. 
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Waar moet je aan denken bij gevelbegroeiing?
Iedere gevel is van planten te voorzien en technisch is alles 
mogelijk, maar dan moet je wel rekening houden met een aantal 
voorwaarden.

Klauteraars, slingeraars en zelfhechters
Kimplanten zijn in te delen naar de manier waarop ze zich 
omhoog werken. Een overzicht van het sortiment klimplanten 
ingedeeld naar groeivorm, hoogte, bloei en toepassing.

De levende schilderijen van Patrick Blanc
Botanicus Patrick Blanc verrast de stedeling over de hele wereld 
met een bijzondere vorm van natuur: een verticale tuin met een 
keur aan vaste planten en kleine heesters.

Tweedimensionale bomenrij zonder stammen
Een parkeergarage in het mondaine Monaco is bekleed met 
een groene wand van kant&klaar hagen van Mobilane. BSI rea-
liseerde deze vegetatiewand.

Groene schil om sportcentrum in Amsterdam
Sportplaza Mercator in stadsdeel De Baarsjes heeft als eerste 
gebouw in Nederland een volledig groene huid gekregen met 
het Wonderwall-concept van Copijn Utrecht. 

Klimmers tonen invloed van de seizoenen
Wisteria en Parthenocissus werken zich langs het staalkabelsys-
teem van Mostert De Winter omhoog. Zij tooien het hoofd-
kantoor van EGM-architecten in blauwe en frisgroene kleuren.

Systemen van gevelbegroeiing
Gevelbegroeiing is onder te verdelen in grondgebonden en niet-
grondgebonden systemen. Zeven van deze systemen worden 
kort belicht.

Zes keer verticaal ontwerpen
Jonge ontwerpers toonden op de Belgische woonbeurs Sfeer 
hun vernieuwende ideeën voor verticale tuinen. 

Franse mur végétal vertaald naar Hollandse 
groene wand
Leerlingen aan het Helicon in Helmond deden ervaring op 
met de realisatie van een vegetatiemuur naar voorbeeld 
van Patrick Blanc.
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Deskundigen en pioniers in de wereld van de groene 
gevel komen in dit nummer aan het woord. Zij 
bepleiten de noodzaak van groen in de stad, waar 
verticale natuur onderdeel van uitmaakt. Projecten in 
binnen- en buitenland worden belicht. Want hoewel 
gevelgroen nog geen gemeengoed is, zijn er wel al 
bijzondere en innovatieve voorbeelden van verticaal 
groen gerealiseerd. Zo wordt het werk van de Franse 
botanicus Patrick Blanc, grondlegger van de vegetatie-
wanden, getoond. Diens projecten inspireerde Copijn 
Utrecht, maar ook studenten van Helicon Helmond 
tot het verder ontwikkelen van de vegetatiewand.  
Aandacht is er ook voor de verschillende gevelbe-
groeiingssystemen en de technische voorwaarden van 
gevelbegroeiing. 

Vegetatiewanden is het tweede themanummer van 
dit jaar. In oktober en november volgen nog Tuin van 
het Jaar 2007 en Attractieve beplantingen.
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De groene gevel als  
bergwand in stads rotslandschap
Beiden bepleiten de noodzaak van de groene stad. Een stad met ruimte voor de natuur op daken 
en tegen gevels. Een stad die zich vervolgens toont als groen rotslandschap met vele diepe ravij-
nen. Helga Fassbinder, de vrouw uit de wetenschap, en Hans van Cooten, de man uit de praktijk, 
aan het woord.

de overstromingen, te stoppen”, begint Helga 
Fassbinder haar betoog. Daarvoor is een ken-
tering in het denken over stedelijke inrichting 
nodig, vindt zij. ,,De vakwereld, en daar versta 
ik stedenbouwkundigen, architecten en groene 
vakmensen onder, is gewend in de tegenstelling 
rood en groen, stad en natuur te denken. Biologen 
hebben door onderzoek echter aangetoond dat de 
biodiversiteit in steden hoger is dan op het plat-
teland. We moeten leren naar de stad te kijken 
als een biotoop van planten, insecten, dieren en 
mensen. De stad is gewoon een ander soort na-
tuur, zoiets als een rotslandschap. We weten ook 
dat planten, insecten, dieren en mensen elkaar 
nodig hebben. Wij ademen zuurstof in en de plan-
ten geven zuurstof af. Insecten teren op planten 
en vogels houden de insecten in toom. Zo is het 
altijd gegaan.” 

,,We kunnen een antwoord vinden op de kli-
maatsverandering door naar de stad als specifieke 
soort natuur te kijken en de handreikingen die 
de natuur doet, aan te nemen. Regenwater wordt 
bijvoorbeeld tot op zekere hoogte in de grond 
vastgehouden en door de planten opgenomen. 
Als je die grond met het groen weghaalt omdat 
er een gebouw komt, hoeft dat geen probleem te 
vormen. Je kunt namelijk die grond en de planten 
gewoon een paar verdiepingen hoger op het dak 
leggen. Ook op die plek wordt water vastgehou-
den en geleidelijk afgegeven.” 

Van Cooten benoemt eveneens de positieve in-
vloed van groen op het klimaat. ,,Hoe meer groen 
in de stad, hoe minder deze opwarmt. Denk eens 
aan een asfaltpad, dit wordt heet in de zomer om-
dat het warmte absorbeert. Gras daarentegen blijft 
koel. München had jaren geleden veel last van 
hagelbuien, meer dan in de omgeving van de stad. 

Dat kwam omdat de stad in een groengebied ligt 
dat koel is. München zelf had weinig groen. Door 
de verschillen in koude en warme stromingen 
ontstonden er hagelbuien. Als experiment heeft 
men toen meer groen in de stad aangelegd en wat 
bleek: de hagelbuien namen af. De uitspraak van 
de voorzitter van de dgs wordt onderbouwd door 
een onlangs verschenen studie van de Universiteit 
van Manchester. Onderzoekers hebben berekend 
dat zo’n 10% toename van de hoeveelheid groene 
ruimte in stedelijk gebied de temperatuur daar 
met ongeveer 4°C kan doen verminderen. De da-
ling wordt veroorzaakt door het koeleffect van 
water, als het door het proces van transpiratie van 
de bladeren en vegetatie in de lucht verdampt. 
Voor dit koelend effect moeten steden wel manie-
ren ontwikkelen om water te bergen voor irrigatie 
gedurende de droge zomermaanden.

Welke voordelen zijn er nog meer te noemen?

,,Planten kunnen fijnstof aan zich binden dat bij 
regenval van het blad afspoelt en in het riool of de 
grond terechtkomt”, zegt Fassbinder. ,,Planten rei-
nigen de lucht. Aan de technische universiteit in 
Berlijn doen ze onderzoek naar de genoemde ef-
fecten van planten op fijnstof. Uit de eerste resul-
taten blijkt dat het fijnstofgehalte met eenderde 
teruggebracht kan worden.” 

Volgens Van Cooten vervullen juist groene 
gevels en groene geluidsschermen langs wegen 
daar een belangrijke functie in. ,,Fijnstof is goed 
aan te pakken met het planten van bomen. Maar 
in smalle straten passen geen bomen en dan is 
verticaal groen een uitkomst.” Onderzoek moet 
overigens nog aantonen welk sortiment het meest 
geschikt is om fijnstof te vangen.   >

Ve
ge

ta
tie

w
an

de
n/

vi
si

e

Alle huizen groen, samen kunnen we het doen!  
  Als het aan Helga Fassbinder en Hans van 

Cooten ligt, zou deze reclameleus van energie-
bedrijf Eneco verder reiken dan alleen de burger 
motiveren over te gaan op groene stroom. Want 
hoe mooi het reclamespotje de groei van beplan-
ting tegen groene gevels en op daken ook toont, in 
Nederland is dit beeld nog lang geen gemeengoed. 
Tijd voor een omslag in denken, vinden zij.

Professor Fassbinder is afkomstig uit de wereld 
van stedenbouw en planologie. Ze was hoogleraar 
Stadsvernieuwing aan de Technische Universi-
teit Eindhoven en hoofd van het Instituut voor 
Stedelijke ontwikkeling en Planning in Hamburg-
Harburg. Ze is eveneens initiatiefnemer en hoofd-
redacteur van het online blad Biotope-city.net, 
waarmee zij via de klassieke weg van discussie en 
informatieverstrekking de vakwereld − projectont-
wikkelaars, politici en ambtenaren − kennis wil 
laten maken met een nieuwe visie op de stad. Een 
visie waarin deze als een specifieke vorm van na-
tuur gezien wordt. 

Hans van Cooten is sinds april 2006 voorzitter 
van de vhg - vakgroep dgs (Dak-en gevelbegroe-
ningsspecialisten) en bedrijfsleider bij Mostert 
De Winter, gespecialiseerd in dak- en gevelgroen. 
Hij probeert met de dgs-leden de techniek van de 
dak- en gevelbegroening op een hoger niveau te 
brengen en de aandacht voor deze vormen van 
groen onder potentiële opdrachtgevers en politici 
te vergroten.

Waarom is het zo belangrijk om de Neder-
landse stad groener te maken dan deze nu is? 

,,Om verdere klimaatsveranderingen, opwarming 
van de aarde en daaraan gekoppeld de toenemen-

Tekst Wendy Bakker   
Beeld Ronald Bakker en Wendy Bakker Helga Fassbinder Hans van Cooten

Een Amsterdamse grachtengevel begroeid met Parthenocissus. Op 
deze weinig ruimtevragende wijze is natuur in de stad gebracht.

Alle voordelen op een rij
■  Klimaatverbetering 
■Fijnstofzuivering
■ Thermische en geluidsisolatie
■ Langere levensduur gevel
■ Meer groen en fauna in de stad
■ Aangenamere leefomgeving
■ Verfraaiing stadsbeeld

5
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Een effect dat specifiek aan gevelgroen is toe 
te schrijven, is de isolatie van het gebouw. Een 
begroeide gevel weert geluid maar ook warmte. 
,,Hierdoor blijft het gebouw in de zomer koel. Dat 
is een groot voordeel want het kost meer energie 
om een gebouw te koelen dan om het te verwar-
men”, aldus Van Cooten. ,,Afhankelijk van de ma-
nier van begroenen zorgt overigens de spouw die 
ontstaat tussen gevel en gevelbegroeiingssysteem 
ervoor dat het huis minder koud is. Dat is in de 
winter weer een voordeel.” Verder zorgt beplanting 
voor een langere levensduur van de gevel door  
afbraak van UV-straling, genoemde thermische 
isolatie, vermindering van mechanische beschadi-
ging en regenbeschutting van het blad. 

Tot slot spreken beiden van de verhoging van 
het welzijn van de burgers door meer groen in 
de stad. Fassbinder voegt eraan toe: ,,Wat ik dan 
typisch vind, is dat de gedachte aan een groene 
stad bij het brede publiek beter aanslaat dan bij 
architecten. Natuur is geliefd. Tuinen langs gevels 
of op daken, dat vinden veel mensen leuk. Als je 
al die voordelen ziet dan is het eigenlijk voor de 
hand liggend alle gebouwen van een groene huid 
te voorzien. De vakwereld zou eigenlijk verbaasd 
moeten zijn dat zij er niet allang mee bezig zijn.”

Hoe komt het dan dat de noodzaak van gevel-
begroening nog te weinig onderkend wordt?

Van Cooten denkt dat gevelgroen nog te kampen 
heeft met een inmiddels achterhaald idee. ,,In de 
jaren tachtig was er een tendens om al het groen 
van de gevels te verwijderen. Gedacht werd dat 
groen de gevels aantastte. Men had dan vooral 
klimop en wingerd voor ogen. Op zich is er hele-
maal niets mis met een begroeiing van deze soor-
ten, mits de gevel niet te oud is en allerlei scheu-
ren vertoont en geen zachte voeg heeft. Overigens 
zijn de technieken inmiddels zodanig dat schade 
aan gevels voorkomen kan worden. Maar deze 
technische kennis is nog niet wijdverbreid.”

Ook Fassbinder is van mening dat het ge-
brek aan kennis over gevelgroen een rem op 
de ontwikkeling ervan is. ,,Je kunt technisch 
gezien schitterende verticale tuinen creëren die 
waarschijnlijk niet onderdoen aan de beroemde 
hangende tuinen van Semiramis (stichtster van 
Babylonië - red.). Er staat de gevelbegroening niets 
in de weg.” 

De professor plaatst de bovenstaande vraag in 
een meer historisch perspectief. ,,De stad als na-
tuur druist in tegen het idee van een stad onder 

stedenbouwkundigen en architecten. Leuk een 
stad als rotslandschap. Als metafoor misschien, 
maar toch zeker niet als realiteit waarbij bebou-
wing onder een groene schil komt te liggen? Geen 
sprake van: een stad is gewoon steen en glas! 
Onze esthetische traditie is gebaseerd op de diep 
ingeprente scheiding tussen rood en groen. Na-
tuur was een verschijnsel dat tot aan het einde 
van de achttiende eeuw als bedreigend werd erva-
ren. Mensen moesten zich ertegen verweren. Uit 
deze anti-natuurhouding is een hele esthetische 
houding voortgekomen wat de stedenbouw be-
treft. Natuur werd getemde natuur, kijk maar naar 
tuinen en parken. Vanaf de verlichting ging deze 
opvatting gepaard met de vooruitgangsgedachte. 
In de architectuur kreeg dit haar hoogtepunt in 
het modernisme: een en al de rationaliteit en de 
technologische vooruitgang vierend. De natuur 
werd in een ’rationeel hokje’ gezet met als functie 
recreatie.” 

Maar waarom lukt het dan wel in landen als 
Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk en in 
Zuid-Duitsland?

,,Ik kan alleen maar mijn vermoeden hierover ui-
ten”, verklaart Fassbinder. ,,In deze landen is his-
torisch de band met de natuur niet zo rigoureus 

doorgeknipt als in landen waar het modernisme − 
waaronder Nederland − hoge triomfen vierde. Dat 
zie je ook op andere terreinen zoals in de genees-
kunde. In genoemde landen bestaat nog steeds 
een sterke traditie van natuurgeneeskunde. Wel-
licht werkt die band met de natuur door op de be-
reidheid van stedenbouwkundigen en architecten 
zich meer te schikken naar de natuurlijke cycli.” 

Ook Hans van Cooten zoekt de verklaring in de 
manier waarop bijvoorbeeld Fransen en Oosten-
rijkers kijken naar de natuur: ,,Het landschap zit 
daar anders in elkaar. Er zijn veel meer hoogte-
verschillen, denk maar aan de bergstreken. Men is 
daar gewend om verticaal te denken en de ruimte 
dan ook verticaal in te richten, als ware het een 
begroeide bergwand. In Nederland zijn we niet ge-
wend om letterlijk tegen groen op te kijken.”

Wordt het ooit nog wat met het gevelgroen  
in Nederland? 
Volgens beide specialisten is er al een wijziging 
in denken gaande in Nederland naar meer groen 
op daken en tegen gevels aan. ,,Er worden bij-
voorbeeld al aardig wat groene daken aangelegd 
in Nederland. Maar het kan meer”, zegt Helga 
Fassbinder. ,,In het buitenland zijn er al steden 
die een groen dak verplicht stellen bij nieuwbouw, 
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zoals Linz ad Donau en Basel. Chicago laat alle 
overheidsgebouwen op deze manier begroenen. 
Antwerpen geeft subsidie voor groene daken en 
gratis technisch advies. Met het verticaal groen 
ligt het wel moeilijker. Maar er zijn zoals bij alle 
nieuwe ontwikkelingen ook hier pioniers aan de 
gang. Parijs bijt de spits af met de verticale tuinen 
van Patrick Blanc (zie pag. 16), de expert op dit  
gebied. Inmiddels heeft Amsterdam zijn eerste  
begroende gebouw, het Mercator Sportplaza (zie 
pag. 24). Dat zijn goede ontwikkelingen.”

Hoewel de vakwereld nog te afwachtend staat 
ten opzichte van gevelgroen, is Fassbinder van 
mening dat, vanuit de gedachte de vraag schept 
het aanbod, eerst het draagvlak bij de burger 
vergroot kan worden. ,,Parijs heeft dit door. Op 
dit moment is er voor het stadhuis een grote 
tentoonstelling van innovatieve tuinen met veel 
planten te zien. Dit moet de Parijzenaar enthou-
siast maken voor stadsgroen. Gevelgroen maakt 
deel uit van die tentoonstelling. Er wordt koste-
loos hulp geboden aan huurders en eigenaar-be-
woners bij het laten begroeien van de gevel, zowel 
in technische zin als in de onderhandelingen met 
de huisbaas. Maar ga ook eens rondlopen in Am-
sterdam, dan zie je ook de initiatieven van de bur-
ger: geveltuintjes met stokrozen, wilde wingerd en 
klimop langs gevels. Grandioos is dat.”  <

De groene gevel als bergwand in stads rotslandschap

Een ludieke manier van gevelgroen 
op de tentoonstelling ’Tuinen van 
morgen’ voor het stadhuis in Parijs. 
Tijdens de tentoonstelling kan 
de Parijzenaar kennismaken met 
nieuwe en verrassende vormen van 
natuur in de stad.

Een hangende constructie van RVS 
houders en potten met beplanting 
was onderdeel van de tentoonstelling 
Parijs.
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Waar moet je aan denken 
bij gevelbegroeiing?
Te vaak wordt gedacht dat gevelbegroening schade aan de gevels toebrengt. Inmiddels is dit idee 
achterhaald. Groene gevels hebben meer voor- dan nadelen, mits er met een aantal voorwaarden 
rekening wordt gehouden. Welke zijn dat? 

Een gebouw dat met beplanting is begroeid,  
 wordt door veel mensen gewaardeerd, in ieder 

geval het esthetische aspect ervan. Begroeide 
gevels hebben echter ook de naam voor veel 
problemen te zorgen. Gevelgroen zou de muur 
vochtig maken, wortels van klimplanten zouden 
de muur binnendringen en schade veroorzaken, 
een begroeide muur zou insecten en spinnen aan-
trekken, zelfs tot in huis en gevelgroen zou veel 
onderhoud vergen. 

Inmiddels zijn de tegenargumenten ingehaald 
door de positieve (milieu)effecten van vegetatie-
wanden als demping van temperatuurschomme-
lingen, thermische en geluidsisolatie, verbetering 
van leefomgeving voor planten- en dierensoorten, 
en verfraaiing van het stadsbeeld. Technisch is er 
veel mogelijk waardoor iedere gevel in principe 
begroeid kan worden.

In wezen staat de vakman niets meer in de 
weg om een gevel te begroenen, maar het kan 
niet zomaar lukraak gebeuren. Kennis van de 
constructie en bouwfysische functie van de muur 
is, net als kennis van het sortiment en het onder-
houd daarvan, onontbeerlijk. In wezen bepaalt dit, 
samen met het gewenste eindbeeld, welk begroei-
ingssysteem toegepast kan worden.

Gevelconstructie
Als er schade aan de muur wordt aangebracht, 
ontstaat deze meestal door bouwkundige proble-
men. Wil je gevelgroen aanleggen dan is het ad-
vies om eerst naar de gevelconstructie te kijken. 
Betreft het een steensmuur of een spouwmuur, is 
de gevel van hout gemaakt of zit er metaalbepla-
ting op? 

Als het gaat om de vochtigheid van de gevel 
dan is de steensmuur gevoeliger voor vocht dan 
de spouwmuur. Hierbij dient wel opgemerkt te 
worden dat dit afhankelijk is van de gebruikte 
steensoort en de voegmortel. Zachte steensoorten 
en mortels nemen makkelijker vocht op dan een 
harde steensoort en mortel. Wat de spouwmuur 
betreft, moet rekening gehouden worden met 

het isolatiemateriaal waarmee de spouwmuur is 
gevuld. Aan de andere kant is het dragend ver-
mogen van een steensmuur groter dan van een 
spouwmuur omdat de eerste beter de krachten 
opneemt. Bij een houten muur spreekt het voor 
zich dat je deze moet beschermen tegen vocht 
en dat het dragend vermogen lager ligt dan bij 
stenen muren. Hier zou een gevelbegroeningssy-
steem losstaand van de gevel aangelegd kunnen 
worden waarbij de gevel wordt bekleed met een 
vochtwerende folie. 

Bij stucwerk of gestucte buitengevelisolatie 
is het niet verstandig hechtende klimplanten te 
plaatsen. Verder is het belangrijk de gevel te on-
derzoeken op dilataties, scheuren en openingen 
waarin de klimplant kan binnendringen, alsook 
op inspringende of juist naar voren komende 
delen. Dit laatste vanwege bezonning en omdat 
sommige plantensoorten naar de schaduw toe 
trekken waardoor je ongelijkmatige begroeiing 
krijgt. Absoluut van belang is te weten wat voor 
steensoort (zachte/harde klinker, zandsteen,  
natuursteen, etc.) en voegmortel gebruikt zijn. 

Vochtbelasting
Bij realisatie van gevelgroen moet de gevel goed 
bestand zijn tegen vocht, hetgeen afhankelijk is 
van de soort gevel (zie hierboven) en ook van het 
begroeiingssysteem. Gevels zijn tegen vocht te 
beschermen met een vochtwerende (epdm) folie 
of vlies. 

Een andere maatregel die invloed heeft op het 
vochtgehalte van een gevel, is de afstand tussen 
gevel en systeem. Hoe groter de afstand (8 cm tot 
maximaal 30 cm), hoe beter de ventilatie en hoe 
minder snel een vochtprobleem zal onstaan. Extra 
voordeel van een dergelijke tussenruimte is de 
thermische isolatie van het gebouw. 

Als een muur al vochtig is, dan is het allereerst 
van belang de oorzaak van het vochtprobleem 
vast te stellen en dit te verhelpen. Is dit om wat 
voor redenen niet mogelijk dan kan gekozen wor-
den voor een systeem dat vrijblijft van de gevel. 

Hierdoor ontstaat luchtcirculatie tussen de bui-
tenkant van het gebouw en het systeem. 

De soort beplanting is ook bepalend voor de 
hoeveelheid vocht op de gevel. Een dek van 
klimop of wingerd werkt als een regenscherm 
waardoor de gevel droog blijft. Maar groenblij-
vende kamperfoelie waarvan het blad alle kanten 
opstaat heeft dat effect niet.

De ligging van de gevel speelt eveneens een rol. 
Een schaduwrijke noordoostgevel zal vochtiger 
zijn dan de zuidwestgevel. Overigens zijn er ook 
deskundigen die stellen dat een zuidwestgevel 
meer risico in zich draagt op vochtbelasting om-
dat die zijde het meest beregend wordt. Ook moet  
rekening worden gehouden met schaduw van 
omliggende gebouwen.

Informatie over de gevelconstructie en de 
bouwfysische kenmerken zijn bij de architect in 
te winnen. De meest ideale situatie is als de ge-
velbegroener en de architect samen een groene 
gevel realiseren. 

Windbelasting
Wind oefent krachten uit op een gevel (gehanteer-
de norm in de bouwwereld nen 6702). Zeker moet 
zijn dat bij zware storm het begroeiingssysteem 
aan de wand blijft hangen. Een gevel heeft te ma-
ken met windzuiging en -druk en zijwinden. 

Windbelasting is het gevolg van luchtdrukver-
schillen tussen voor en achter, en onder en boven 
de desbetreffende laag. Kritieke zones zijn onder 
meer rondingen, hoeken en dakranden, waar 
zuigkrachten optreden. Het is aan te bevelen om 
op die plekken stevige verankering te plaatsen.

Aanbieders van staaldraadsystemen hanteren 
de volgende berekeningen als het gaat om de 
zuigkracht: 
■ hoger dan 20 m boven de grond: 1,1 kN/m2

■ tussen 8-20 m boven de grond: 0,8 kN/m2 

■ tot een hoogte van 8 m: 0,5 kN/m2  

Doordat een ’drukvereffeningseffect’ optreedt 
bij een groene gevel bestaat het vermoeden dat 
deze minder vatbaar is voor wind dan kale gevels. 

Tekst Ivor van Harten en 
Wendy Bakker
Beeld Emiel van den Berg
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Wingerd klimt omhoog langs een stalen raster die voor de glazen gevel is geplaatst. Op deze 
manier verfraait de plant niet alleen de gevel maar zorgt hij ook voor schaduw en koeling.

8 9
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De vegetatieve laag is gedeeltelijk luchtdoorlatend 
waardoor het drukverschil tussen de voor- en 
achterkant van de laag minder is. De kracht die 
op de vegetatieve laag werkt, is dan ook kleiner. 

Bij wind die langs een gevel waait, is de belas-
ting weer meer dan bij een kale gevel. Dit komt 
doordat het blad de oppervlakte van de gevel ver-
groot, waardoor het ook meer krachten opneemt. 

Vorm en hoogte van het gebouw en de omlig-
gende gebouwen zijn van invloed op de wind-
belasting van de gevels. Het is verstandig om de 
architect te vragen naar de windbelasting van het 
gebouw. 

Beplanting
Risico op schade van de gevel wordt beperkt door 
de juiste keuze van de plantensoort, op de juiste 
standplaats en geleid door het juiste begroeiings-
systeem. De plantensoorten die worden toegepast 
bij gevelbegroeiing zijn bepalend voor de con-
structie van een systeem (zie tabel pagina 11) en 
voor het gewenste eindbeeld. Het is dus belangrijk 
te kijken naar de eigenschappen van planten, 
zoals de klimvorm van de beplanting (slingerend, 
windend, rankend of steunklimmend), de groei-
snelheid, het gewicht per m2 en de maximale 
groeihoogte van de plant (zie tabel op pagina 15). 

Afhankelijk van de soorten ligt het plantenge-
wicht tussen de 1 en 50 kg/m2. Dit gewicht wordt 
beïnvloed door de locatie, de bodemkwaliteit, de 
groeikracht en het onderhoud. Bij het plantenge-
wicht moet ook rekening worden gehouden met 
toename door dauw, regen en sneeuw. Uitgegaan 
wordt van tweemaal het eigengewicht bij bladver-
liezende planten en driemaal het eigengewicht bij 
groenblijvers. 

De diktegroei van de plant kan overlast geven. 
Bij het kiezen van de plantafstand ten opzichte 
van de gevel of het kiezen van de afstand tussen 
systeem en gevel, moet men hierop bedacht zijn, 
anders kan drukschade optreden. Wat de mini-
male afstand moet zijn, is soortafhankelijk (zie 
kader pagina 15). Ook de gebruikte klimhulp moet 
aangepast zijn aan de maximale dikte van de 
klimplant, zowel naar stevigheid en dikte van het 
materiaal als naar hangafstand van de gevel. 

Negatief fototropisme, het van het licht weg-
groeien van de plant bij eenzijdige lichtinval, 
wordt vaak over het hoofd gezien in de keuze van 
het sortiment. In hun zoektocht naar een donker 
plekje nestelen de groeistengels of hechtwortels 
zich tussen en onder dakpannen, achter gevelbe-
kleding of in voegen, barsten of spleten. Negatief 

fototrope plantensoorten, voornamelijk Hedera 
helix, kun je dus beter niet toepassen langs gevels 
met nissen of andere inspringende geveldelen.

Behalve ’de juiste plant op de juiste plaats’ 
speelt onderhoud van de beplanting mee bij de 
maximale belasting van een systeem. Aanleg en 
onderhoud gaan hand in hand bij het tot stand  
komen van een sterke, gezonde groene gevel. 

Soorten met een brede, uitbundige, sterkwin-
dende of hoge groeivorm kunnen schade aanrich-
ten in en rond daken, regenpijpen, balkonnen en 
vensters. Dit kan alleen vermeden worden door 
regelmatig snoeien. De kosten lopen bij dergelijk 
onderhoud op, hoogwerkers moeten bijvoorbeeld 
worden ingezet om de sterke groeiers in toom te 
houden. Stilstaan bij de plantkeuze alvorens te be-
planten kan later veel werk besparen.

Het is goed om de ontwikkeling naar het eind-
beeld als onderdeel van een langdurig onder-
houdscontract vast te leggen. Dit geeft een indi-
catie van de ontwikkeling en levensduur van een 
begroeiingssysteem als geheel.

Voor het sortiment in niet-grondgebonden 
systemen, zoals in Wonderwall van Copijn of de 
vegetatiewanden van Patrick Blanc gelden dezelfde 
uitgangspunten als bij toepassing in de border (zie 
hiervoor pagina’s 16 en 24). Wel is het raadzaam 
om sterk wortelende en compactgroeiende hees-
ters en vaste planten te gebruiken die hun eigen 
gewicht goed kunnen dragen. 

Bodem
Een goed doorlatende grond is voor grondgebon-
den systemen essentieel. Een storende laag of 
sterk gedraineerde grond zal geen gezonde en 
goed groeiende gevelbegroeiing opleveren. De bo-
dem met voldoende doorwortelbare ruimte heeft 
bij voorkeur 8% organische stoffen, 20% afslib-
bare delen en een luchtige structuur met een 40% 
poriënvolume voor voldoende zuurstof en goede 
waterhuishouding.

Overige voorwaarden
Behalve een juiste groeiplaatsconstructie en het 
voorkomen van schade aan de gevel, zijn er nog 
andere zaken waar je bij de aanleg en het onder-
houd van gevelbegroening aan moet denken.
■ Bouwvergunning  Voor het aanbrengen van een 
begroeiingssysteem moet voldaan worden aan de 
bouwvoorschriften. Een bouwvergunning is aan 
te vragen bij de gemeente. Ook zal men rekening 
moeten houden met het eigendomsrecht van 

bijvoorbeeld de buren of de verhuurder van een 
gebouw.
■ Brandwerendheid  In gevels met openingen 
zoals ramen en deuren is brandwerendheid van 
buiten naar binnen van belang. Over de brandwe-
rendheid van de verschillende begroeiingssyste-
men is weinig bekend, omdat ervaring ontbreekt 
en de brandwerendheid van een levend systeem 
moeilijk te meten is. De brandweer zal al gauw 
roepen dat voor de brandveiligheid de beplanting 
moet worden verwijderd. Bij de beoordeling van 
brandwerendheid wordt het dode en levende ma-
teriaal in ogenschouw genomen. Een voorbeeld is 
de Wonderwall in Amsterdam, waar geen brand-
vertragende materialen zijn toegepast. Dit hoeft 
echter geen probleem te vormen vanwege het 
natte groeimedium. 
■ Inbraak en vandalisme  Een volgroeide gevel-
begroeiing werkt preventief tegen graffiti. Een 
gevel met een begroeiingssysteem brengt in het 
algemeen een groter inbraakrisico met zich mee, 
zeker staaldraad- en rasterconstructies omdat 
deze te beklimmen zijn. Door de diameter van 
de rasters klein te houden, is het niet mogelijk 
daar een voet in te plaatsen. Door de afstanden 
tussen horizontale en verticale staaldraden juist 
groot te houden is beklimming van het systeem 
moeilijker. 

Bij niet-grondgebonden systemen kunnen de 
planten gestolen worden. Tot nu toe is daar geen 
ervaring mee opgedaan. Tip is om de onderste 

plantlagen met doornenrijk sortiment aan te 
planten.
■ Arbeidsomstandigheden  Omdat gewerkt wordt 
op grote hoogten, moeten de arbeidsomstandig-
heden met betrekking tot werken op hoogten in 
acht worden genomen. Werken in hoogwerkers en 
met deugdelijk klimmateriaal zijn daarbij vereis-
ten.  <
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Waar moet je aan denken bij gevelbegroeiing?

Specifieke eisen van klimplanten aan hun klimhulpen
Klimvorm beplanting Constructievoorwaarden Systeem
Zelfhechtend Geen  Geen
Windend/slingerend Voorkeur verticale richting Latten, staven en 
 Onderlinge afstand 20-50 cm,  draadconstructies
 Wandafstand minstens 10 cm, 
 Maaswijdte 10-20 cm
 Diameter 0,4-5 cm
 Dwarsverbindingen 50-200 cm  
 Bij voorkeur ronde materialen 
Rankend Bij voorkeur rasterstructuur Trellis, staalmatten,
 Maaswijdte 10-20 cm rastervormig draad/
 Wandafstand minstens 10 cm staafconstructies
 Diameter 0,4-3 cm 
 Ronde en vierkante materialen
Steunklimmers Voorkeur horizontale richting Latten, staven en 
 Onderlinge afstand ca. 40 cm draadconstructies
 Wandafstand minstens 15 cm
 Maaswijdte bij trellis tot 50 cm

Materialen die voor deze systemen gebruikt kunnen worden zijn hout, metaal en kunststof. 
Bij de materiaalkeuze spelen steeds de duurzaamheid en weersbestendigheid een belangrijke rol.

 

Wisteria is een krachtige groeier 
die oud kan worden en enorm in 
omvang kan toenemen. Door de 
kracht van de windende stengels 
is stevig steunmateriaal een 
vereiste. 

Een groene gevel van Hedera kan 
de tuin op het maaiveld verticaal 
doorzetten, maar moet wel regelmatig 
gesnoeid worden om schade aan dak-
randen en kozijnen te voorkomen.
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Klauteraars, slingeraars 
en zelfhechters
Gemakshalve worden alle planten voor gevelbegroeiing aangeduid als klimplant. Maar klimmen 
– volgens Van Dale wil dat bij planten zeggen dat deze zich groeiend tegen iets omhoog werken –  
doen ze zeker niet allemaal vanzelf. Heel wat planten hebben het spreekwoordelijke zetje in de rug 
nodig. Zij ’klimmen’ pas wanneer er voldoende steun is. Dan zijn de plantmogelijkheden vrijwel 
onbeperkt.

Tot slot is er de vierde groep van planten die hele-
maal niks met klimmen te maken heeft, maar die 
door de mens tot leiplant wordt omgetoverd. Ste-
vig bevestigingsmateriaal en streng gebruik van 
de snoeischaar kunnen daarbij tot verrassende 
resultaten leiden. 

De juiste klimmer
Naast inzicht in deze indeling van klimplanten is 
het zeker ook belangrijk te weten hoe elke plant 
zich ontwikkelt en welke eisen deze aan zijn 
groeiplaats stelt. Bij de standplaats telt niet al-
leen zon of schaduw maar moet je ook rekening 
houden met het te begroeien oppervlak. Daar-
naast is kennis over de groeikracht van belang 
omdat daarvan de keuze van de klimconstructies 

afhangt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de dikte 
van de stam die uiteindelijk bepaalt hoe ver het 
klimmateriaal van de muur af moet komen. Te 
dicht tegen de muur plaatsen kan drukoverlast 
opleveren. 

Ander aandachtspunt is de gevel die solide ge-
noeg moet zijn, zodat schade wordt voorkomen. 
Slechte voegen of gaten in de muur en slordig 
onderhouden pleisterlagen zijn uiteraard taboe 
maar ook bijvoorbeeld luchtroosters en dilataties 
vragen aandacht. 

Onderhoud
Verder is het raadzaam om bij de keuze van het 
sortiment na te denken over het onderhoud van 
de plant. Planten die niet in de vollegrond staan, 
moeten extra water en mest krijgen. Snoeiwerk 
is een jaarlijks terugkerende klus met extra aan-
dacht voor het vrijhouden van ramen en deuren, 
en zware takken die van de gevel afgroeien. 
Soms is open knippen belangrijk om de plant 
transparant te houden. Gelijktijdig met al dat 
’groene’ onderhoud blijft het constant controle-
ren van de klimsystemen belangrijk. 

Behalve al deze praktische keuzefactoren spe-
len ook sierwaarde en ecologische waarde een 
rol. Bloemen, geur, bladvorm en -kleur, herfst-
verkleuring en vruchten kunnen criteria zijn 
om voor een bepaalde klimmer te kiezen. Bij de 
ecologische waarde draait het niet alleen om de 
isolatie van de gevelwand. De planten hebben 
zeker ook invloed op het ’schonen’ van vervuilde 
lucht in dichtbevolkte steden. 

Tot slot creëren veel klimmers nestelplaatsen 
voor vogels en zijn sommige vlinderlokkend. Bo-
vendien zorgen ze voor een overwinteringsplaats 
voor insecten. 

Tekst Emiel van den Berg  
Beeld Daan Smit, Emiel 
van den Berg, Ronald 
Houtman, Hans van 
Cooten en svs

Leiplanten
Van oudsher waren het 
fruitgewassen die vaak 
tegen warme zuidmuren 
werden geplaatst omdat 
op die beschutte groei-
plaatsen het meest viel 
te oogsten. Nog altijd is 
fruit geliefd als leiplant 
maar uiteindelijk zijn 
zoveel meer bomen en 

heesters tegen een muur 
te leiden. Traditioneel 
zijn vuurdoorn en 
Cotoneaster horizontalis 
bekende voorbeelden 
maar de laatste jaren 
neemt de variatie toe. 
Zo kunnen de winter-
groene Magnolia gran-
diflora, rozemarijn en 

de bladverliezende vijg 
tegen een zuidmuur 
en groeit bijvoorbeeld 
Chaenomeles probleem-
loos tegen een koude 
noordmuur. De moge-
lijkheden in deze groep 
zijn onbeperkt.

  >

Grofweg is er een vierdeling te maken binnen  
 de groep planten die geschikt zijn voor ge-

velbegroeiing. Als eerste zijn er de zelfhechtende 
planten. Deze zijn onder te verdelen in planten 
die zich door middel van hechtwortels aan het 
oppervlak vasthouden en planten die zich met 
’zuignappen’ vastzetten.

De tweede groep is die van de slingerplanten. 
Planten die zich met stengels, met aan die sten-
gels groeiende ranken of met rankende bladste-
len, vastdraaien of vasthaken aan alles wat ze op 
hun weg tegenkomen. 

Tot de derde groep behoren de klauteraars, 
planten die lange slappe twijgen maken waarmee 
ze zich omhoog werken. Als haken fungerende 
stekels en doornen zijn daarbij soms dankbare 
klimhulpmiddelen. 

Magnolia grandiflora

Ficus carica

Rosmarinus officinalis ’Capri’

Campsis grandiflora Humulus lupulus Fallopia baldschuanica Lonicera periclymenum ’Belgica’
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Bruikbare klimplanten voor vegetatiewanden
    Diameter   Wand-
 Hoogte Groei- Groei- wortelhals Licht-  afstand
Plantnaam / Nederlandse naam (m) snelheid 1 vorm 2 (cm) behoefte 3 Toepassing 4 (cm) Opmerkingen
Actinidia arguta / Kiwi  6- 8 + S 15 Z-hS W 8 
Actinidia deliciosa (syn. chinensis) / Kiwi  8- 10 ++  S 20 Z-hS W 8 Beschutte standplaats
Actinidia kolomikta / Kiwi  4- 5 +/- S 5 Z-hS R, L 7 Beschutte standplaats
Akebia quinata    6- 8 + S 5 Z-hS E, P 10
Aristolochia macrophylla / Duitse pijp  8- 10 + S 10 hS-S W, E, R 10
Campsis radicans / Trompetklimmer  6- 8 + Z 15 Z W, E, H, P >15 Beschutte standplaats, 
         breed uitwaaierende takken
Campsis ✕ tagliabuana / Trompetklimmer  4- 5 +/- Z 8 Z E, H, P >15 Beschutte standplaats, 
         breed uitwaaierende takken
Celastrus orbiculatus / Boomwurger  8- 10 + S 15 Z-hS W, P ? Sterke slingeraar
Celastrus scandens / Boomwurger  5- 7 + S 10 Z-hS W, P ? Sterke slingeraar
Clematis alpina / Bosdruif  2- 3 - Rb 3 Z-S E, L, B 5
Clematis macropetala / Bosdruif  2- 4 - Rb 5 Z-S E, L, B  6
Clematis montana / Bosdruif  6- 8 + Rb 10 Z-hS W, E, R, B 8
Clematis orientalis / Bosdruif  4- 5 +/- Rb 5 Z-S E, R, L, H 8 Warmteminnend
Clematis tibetana subsp. tangutica / Bosdruif  4- 5 +/- Rb 5 Z-hS E, R, L, H 8 Warmteminnend, verdraagt droogte
Clematis vitalba / Bosdruif 10- 12 +  Rb 15 Z-hS W, H 10 Verlangt kalkrijke bodem
Clematis Jackmanii-groep / Bosdruif  3- 5 +/- Rb 3  Z-hS E, L, P ?
Clematis Patens-groep / Bosdruif  2- 4 - Rb 3 Z-hS E, L ?
Clematis Texensis-groep / Bosdruif  2- 4 - Rb 3 Z-hS E, L, B ?
Clematis Viticella-groep / Bosdruif  2- 4 - Rb 3 Z-hS E, L, B 8 Warmteminnend
Euonymus fortunei-cultivars / Kardinaalsmuts  3- 5 - Z 10 Z-S W, E, L, P 7 Wintergroen
Fallopia baldschuanica / Bruidssluier 10- 15 ++  S 5 Z-hS W, H, B 7 Uitwaaierende takken
Hedera colchica-cultivars / Klimop  5- 7 +/- Z 15 hS-S W, E, L, P 15 Wintergroen, uitwaaierende takken
Hedera helix / Klimop 20- 25 + Z 30 hS-S W, R, H, P >15 Wintergroen, uitwaaierende takken
Hedera hibernica / Ierse klimop  20- 25 + Z 30 hS-S W, R, H, P 15 Wintergroen, uitwaaierende takken
Humulus lupulus / Hop  3- 5 ++ S n.v.t. Z-Hs R, H, P 5 Vaste plant, 
         sterft jaarlijks bovengronds af
Hydrangea anomala subsp. petiolaris / 10- 12 +/- Z 15 hS-S W, H, P 8 Uitwaaierende takken
     Klimhortensia
Jasminum nudiflorum / Winterjasmijn  3- 4 +/- K 3 Z-hS L, H 5 Winterbloeiend
Lonicera ✕ brownii / Kamperfoelie  2- 3 - S 2 Z-hS E, R, B 5
Lonicera caprifolium / Kamperfoelie  4- 6 +/- S 2 Z-hS W, E, L, H 5
Lonicera ✕ heckrottii / Kamperfoelie  3- 4 - S 2 hS R, L, H, B 5
Lonicera henryi / Kamperfoelie  5- 6 +/- S 4 hS-S R, L, H 5 Wintergroen
Lonicera japonica / Kamperfoelie  2- 4 - S 2 hS E, R, B 5 Halfwintergroen
Lonicera periclymenum / Kamperfoelie  4- 5 +/- S 2 hS-S E, L, H 5
Lonicera ✕ tellmanniana / Kamperfoelie  5- 6 + S 3 Z-hS W, R, H 5 Beschutte standplaats
Lonicera tragophylla / Kamperfoelie  3- 5 +/- S 2 Z-hS E, R 5 Beschutte standplaats
Parthenocissus quinquefolia / Wilde wingerd 10- 15 + Z 20 Z-S W E, R, H 15
Parthenocissus tricuspidata / Wilde wingerd 15- 20 + Z 30 Z-hS W, E, R, H, P ?
Passiflora caerulea / Passiebloem  6- 8 + R 15 Z W, E, R, H, B 8 Beschutte standplaats
Periploca graeca / Melkwingerd  5- 7  + S 5 Z E, R, P 7 Zeldzaam
Rosa - leirozen / Roos  2- 6 +/- K 20 Z-hS W, E, R, L, P >8
Rosa - ramblers / Roos  5- 10 + K 20 Z-hS W, E, R >8 Uitwaaierende takken
Rubus fruticosus / Braam  2- 4 +/- K 4 Z-S W, R, L 7
Rubus phoenicolasius / Japanse wijnbes  2- 4 +/- K 4 Z-S W, R, L 7
Schisandra chinensis    4- 6 +/- S 8 Hs W, R, L ? Beschutte standplaats
Schizophragma hydrangeoides    6- 8 +/- Z 6 Z-S W, L, H, P ? Uitwaaierende takken
Vitis amurensis / Wijnstok  4- 6 + R 8 Z-hS W, E, R, H ? Fraaie herfstkleur
Vitis coignetiae / Wijnstok  7- 9 + R 25 Z-hS W, E, H 10 Verlangt kalkrijke bodem
Vitis vinifera / Wijnstok  6- 8 + R 12 Z-hS W, E, R, H 15
Wisteria floribunda / Blauwe regen  8- 10 + S 25 Z-hS W, R, B >15 Uitwaaierende takken
Wisteria sinensis / Blauwe regen 10- 20 ++  S 50 Z W, R, B >15 Uitwaaierende takken

1) -   = langzaam
 +/- = gemiddeld
 +    = sterk
 ++  = zeer sterk

2) S = Slingerplant
 Z = Zelfhechtend
 Rb = Rankende bladstelen
 R = Rankend
 K = Klauteraar

3) Z = Zon
 hS = Halfschaduw
 S = Schaduw

4) Z = Zon
 hS = Halfschaduw
 S = Schaduw

5) W = Vlakke wandbegroeiing
 R = Opvulling tussen ramen
 L = Lage begroeiing tegen basement
 E = Markering entree
 P = Aan pilaren en kolommen
 H = Afhangend, bijvoorbeeld bij daktuin
 B = Balkonaankleding

Klauteraars, slingeraars en zelfhechters

  <

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

1   Actinidia arguta ’Issai’

4   Celastrus orbiculatus

7   Euonymus fortunei ’Interbolwi’ (BLONDY)

10   Rubus fruticosus

2   Akebia quinata

5   Clematis macropetala

8   Parthenocissus tricuspidata

11   Schizophragma hydrangeoides

3   Campsis radicans 

6   Clematis tibetana subsp. tangutica 

9   Passiflora caerulea 

12   Wisteria sinensis
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De levende schilderijen 
van Patrick Blanc
Iedereen weet dat als je Parijs bezoekt, je de blik omhoog langs de gevels moet richten om de 
schoonheid van de stad te ervaren. Dat geldt helemaal in Rue de la Verrerie als je langs BHV 
Homme loopt. Tegen de moderne gevel groeit een verticale tuin in golvende patronen. Een creatie 
van botanicus Patrick Blanc, die niets liever doet dan de stedeling met deze levende schilderijen 
verrassen.

De nestor van de vegetatiewanden was niet  
 aanwezig. Hij was in New York voor een 

van zijn nieuwe gevelbegroeningsprojecten. Zijn 
compagnon Jean-Luc Le Gouallec was bereid om 
over het werk van Patrick Blanc te spreken. Le 
Gouallec is een oud-leerling van Blanc en werkt 
inmiddels al zeventien jaar met hem samen. 

Blanc, botanicus maar ook kunstenaar, is de 
bedenker van de vegetatiewand. Hij maakt de 
beplantingsplannen voor de verticale tuinen die 
gevels van Parijs tot Brussel en van Toulouse tot 
Bangkok opsieren. Le Gouallec is projectmanager, 
hij haalt de opdrachten binnen, maakt de plan-
ning en coördineert de realisatie van de vegetatie-
wanden. Blanc en zijn compagnon werken samen 
met een bedrijf dat het systeem construeert en 
met een hoveniersbedrijf dat de vaste planten en 
heesters in het systeem zet.  

Op de vraag hoe Blanc op het idee van verticale 

tuinen is gekomen, antwoordt Le Gouallec: ,,Ge-
woon door naar de natuur te kijken op verschil-
lende plaatsen in de wereld zoals in de tropen. 
Daar zag hij dat planten heel goed zonder aarde 
tegen rotswanden kunnen groeien als ze maar 
continu van water worden voorzien. Dit geldt voor 
alle planten, of ze nu uit de tropen komen of uit 
Europa of de Verenigde Staten.” 

Blanc kwam in zijn observaties tot de ontdek-
king dat planten alleen grond nodig hebben om in 
te kunnen wortelen. Mineralen worden met water 
aangevoerd en door de wortels opgenomen. An-
dere stoffen, waaronder suikers, verkrijgt de plant 
via fotosynthese in het blad. Als je de plant voor-
ziet van water en minerale stoffen en ze op een of 
andere manier houvast biedt, kunnen ze zonder 
aarde en in een verticale constructie groeien.

Blanc koos voor deze verticale variant van hy-
drocultuur omdat hij de stedelingen in aanraking 

wil brengen met de natuur en wel op een manier 
die zij niet verwachten. Groene ruimte in de stad 
is schaars, dus creëert hij deze op plekken die 
weinig ruimte innemen, tegen gevels aan. Ook 
is Blanc ervan overtuigd dat het verticale groen 
bijdraagt aan een beter milieu in de stad. Niet 
alleen vanuit het oogpunt van een gezonde leef-
omgeving en de ecologie: planten vangen fijnstof, 
nemen CO2 op en geven O2 af, vogels en insecten 
hebben een biotoop, maar ook in sociaal opzicht: 
mensen voelen zich beter met natuur in hun om-
geving en genieten van de uitgekiende plantcom-
binaties die het stadsbeeld verfraaien. 

Chaumont-sur-Loire
De botanicus toonde Frankrijk voor het eerst dat 
verticale plantengroei mogelijk is op het tuinen-
festival Chaumont-sur-Loire in 1994. Het publiek 

Tekst en beeld  
Wendy Bakker

Patrick Blanc
Patrick Blanc is bioloog 
en gespecialiseerd in 
planten. Hij werkt als 
onderzoeker voor het 
Centre National de la 
Recherche Scientifique 
in Parijs sinds 1982. Hij 
geeft gastcolleges op 
universiteiten, ontdekt 
nieuwe plantensoorten 
en brengt deze naar 

Botanische tuinen, pu-
bliceert in wetenschap-
pelijke vakbladen en 
probeert het belang van 
groen via dagbladen en 
televisie onder de aan-
dacht van de burger te 
brengen. Daarnaast rea-
liseert hij vegetatiewan-
den over de hele wereld. 
Enkele van zijn projec-

ten zijn: Parc Floral in 
Parijs (1994), Les Halles 
et Parking in Avignon, 
Parlement de Bruxelles 
(2006), Ambassade 
van Frankrijk in New 
Dehli (2003) en Tour 
d’Habitation in Kuala 
Lumpur (2006).

was enthousiast en hij haalde zijn eerste parti-
culiere opdrachten binnen, zowel voor de aanleg 
van wanden binnens- als buitenshuis. Het duurde 
nog een aantal jaren voordat zijn eerste publieke 
projecten werden gerealiseerd. 

De Franse architect Jean Nouvel was gechar-
meerd van het werk van Blanc en zag kans om  
gebouwen te voorzien van Blancs vegetatiewan-
den. Hij bood Blanc de mogelijkheid de gevel van 
Musée du quai Branly, grenzend aan de gelijkna-
mige kade in Parijs, te begroenen. In 2005 werd de 
vegetatiemuur, die wellicht het meest spraakma-
kende en het meest in het oogspringende Parijse 
project van Blanc is, aangelegd. 

Daarna volgde de muur van bhv Homme (foto 
hiernaast en op de volgende pagina). Vorig jaar 
november is deze aangeplant. Nauwelijks een 
heel groeiseizoen gehad, geeft de vierkante wand 
van 15 bij 15 m een volwassen indruk. Er groeien 
ongeveer 130 verschillende plantensoorten. Als 
je denkt dat je ze allemaal gezien hebt, ontdek je 
weer nieuwe soorten. In golvende banen groeien 
Soleirolia soleirolii (slaapkamergeluk), Heuchera, 
Ophiopogon, Tiarella, Viola labradorica en Geranium 
macrorrhizum naast elkaar. Daarboven staan Acan-
thus, Centranthus en Euphorbia afgewisseld met 
Hydrangea quercifolia. Aan de zijkant prijken en-
kele Mahonia en Fuchsia magellanica en meer naar 
boven Hydrangea arborescens ’Annabelle’. Buddleja 
sluit de gelederen aan de top. 

Blad voor bloei
In de beplantingsplannen van Blanc is bloei  
ondergeschikt aan bladvorm, -kleur en -textuur. 
Volgens de botanicus is het de variatie in blad 
die de tuin jaarrond aantrekkelijk maakt. Hoewel 
een welkome aanvulling is de bloei van een plant 
maar kortstondig. Hij kiest voor een evenwichtige 
combinatie van bladverliezende en bladhoudende 
planten zodat de seizoenen in de wand tot uiting 
komen.

Beperkingen in sortimentskeuze zijn er niet. De 
plantkeuze werkt niet anders dan bij beplanting 
in de vollegrond op het maaiveld. Blanc creëert   >
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Is het zinsbegoocheling of 
werkelijkheid? Deze verticale 
tuin met golvende, gevarieerde 
beplanting hangt in Rue de la 
Verrerie naast een typisch 
Parijse gevel.



een milieu dat overeenkomt met de natuurlijke 
groeiplaats van de plant. Bij de keuze wordt reke-
ning gehouden met onder meer standplaats en 
klimatologische omstandigheden; een zonnige 
wand heeft een ander sortiment dan een wand in 
de schaduw, en het sortiment in Bangkok is an-
ders dan in Toulouse. 

Verder kan volgens Le Gouallec nagenoeg iedere 
plantensoort in de wand groeien. ,,Planten zoeken 
hun evenwicht afhankelijk van de hellingshoek. 
Daarbij komt dat de wortels zich vastgrijpen in 
het doek waarin ze zijn geplant.” Hij voegt er wel 
aan toe dat de heesters jaarlijks een- à tweemaal 
worden gesnoeid zodat het gewicht niet te veel 
toeneemt. De projectmanager benadrukt nog-
maals dat alles kan als je maar continu water 
geeft. En natuurlijk voedingsstoffen, hoewel daar-
voor ook geen andere hoeveelheden gelden als in 
geval van een normale tuin. ,,Een standaard voe-
dingsschema, niks bijzonders”, aldus Le Gouallec. 

Simpele groeiplaats
Waaruit bestaat deze bijzondere maar, naar het 
oordeel van Le Gouallec, simpele groeiplaats? Op 6 
cm afstand van de gevel wordt een raamwerk van 
rvs staanders en liggers gemaakt. Daartegenaan 
worden pvc-platen geschroefd. Op de pvc-plaat 
worden geotextiel en een speciaal ontwikkeld 
vilten doek geniet. In het vilten doek zijn pockets 
gemaakt. De planten worden uit pot (potmaat 9 

of 11) gehaald en met het kluitje in de pocket ge-
plant. Na verloop van tijd spoelt de aarde weg en 
zoeken de wortels houvast in het doek. 

Het hele systeem heeft een dikte van 8 cm 
en een gewicht van 40 kg/m2. De kosten bedra-
gen €600 per m2 (in geval van grote projecten) 
inclusief de totale aanleg en het automatisch 
gestuurde beregeningssysteem. De beregening 
is afgestemd op het klimaat. Voor de Parijse 
projecten geldt dat de planten vijf keer per dag 
gedurende enkele minuten van water worden 
voorzien. Hoewel het een nat systeem is, heeft dit 
geen negatieve gevolgen voor de gevel. In principe 
kan de constructie daarom tegen iedere gevel be-
vestigd worden. Omdat er 6 cm ruimte is tussen 
systeem en gevel droogt deze als gevolg van de 
windcirculatie. Als voordeel noemt Le Gouallec de 
isolerende werking van de tussenruimte.

Wat het onderhoud betreft, dat bestaat uit de al 
eerdergenoemde jaarlijkse snoei en het weghalen 
van oud blad als de opdrachtgever daarom vraagt. 
Le Gouallec zegt dat er weinig uitval is van plan-
ten. Eigenlijk is het hele systeem nagenoeg pro-
bleemloos, stelt hij. Het enige zwakke punt is de 
gevoeligheid voor vorst. ,,De watertoevoer zetten 
we bij vorst stil om het bevriezen en kapotvriezen 
van de leidingen te voorkomen. Dat betekent dat 
de plant het zonder water moet doen. Dat kan 
niet te lang duren. Enkele nachten met min vijf of 
min tien graden nachtvorst en nul graden overdag 
is nog wel te overzien, maar duurt de vorst drie 

weken dan is het gedaan met de wand. Om die 
reden doen we geen projecten in bijvoorbeeld Ca-
nada of delen van China waar de winters streng 
zijn.” 

Een ander nadeel van vorst is de bevriezing van 
de wortels. ,,Omdat de wortels niet zijn toegedekt 
met grond, is de kans op bevriezing in de wand 
groter dan in de vollegrond”, legt de projectmana-
ger uit. 

Als het gaat om duurzaamheid is hij kort: ,,Het 
systeem kan bij wijze van spreken mee tot het 
einde der tijden. We gebruiken alleen duurzame 
materialen. De beplanting gaat mee zolang hun 
levensduur is.” Maar geen van de publieke pro-
jecten in de buitenlucht is ouder dan tien jaar. 
En hoewel er jaren van studie aan het systeem 
ten grondslag liggen, kan deze uitspraak over de 
duurzaamheid dus nog niet met voorbeelden on-
derbouwd worden.  <

De levende schilderijen van Patrick Blanc
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Binnenmuur met tropische planten in 
Club Med Parijs.   

De vegetatiewand in hotel 
Persing Hall Parijs.

Foto links
De begroeide gevel van 
het Musée du Quai 
Branly in Parijs. Het 
gebouw is ontworpen 
door architect Jean 
Nouvel, Patrick Blanc 
ontwierp het beplan-
tingsplan van de gevel.

Foto rechts
De kopse kant van het 
gebouw waarbij aan 
de zijde grenzend aan 
de kade een vegeta-
tiemuur is aangelegd. 
De muur vormt een 
eenheid met de tuin die 
deels voor het Musée 
du Quai Branly ligt.

Heuchera, Soleirolia 
soleirolii en Bergenia.

Als een levend schilderij is de  
vegetatiewand tegen de façade van 

de winkel bhv Homme geplaatst.

1918
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  >

Tweedimensionale  
bomenrij zonder stammen
Weinig bedrijven zouden zich er aan durven wagen, het creëren van levend groen tegen een betonnen 
muur van een parkeergarage in Monaco, met de Middellandse Zee op nog geen tweehonderd meter 
afstand. BSI Bomenservice uit Baarn ging de uitdaging aan met de kant-en-klaarhagen van Mobilane

Een tweedimensionale bomenrij maar zonder  
 stammen, zo vat Huib Sneep van bsi het 

project van Monaco samen. Deelname aan dit 
project was te danken aan het bos in het Holland-
paviljoen op de wereldtentoonstelling van 2000 in 
Hannover. Hier stonden grote bomen ieder in een 
eigen compacte plantenbak. 

De bijzondere techniek waarmee deze bomen 
van voldoende water, voeding en zuurstof werden 
voorzien, was aanleiding voor de opdrachtgever 
in Monaco om bsi erbij te betrekken. Samen met 
Mobilane, een gespecialiseerd bedrijf in het kwe-
ken van kant-en-klaarsystemen met klimplanten 
werd bsi uitgenodigd in Monaco. De kennis die bsi 
had opgedaan in de boomverzorging kon worden 
toegepast op het klimplantensysteem. 

Het resultaat van de samenwerking tussen bsi 
en Mobilane heeft binnen twaalf maanden een 
vitale, groene en bloeiende wand opgeleverd in 
een warme, stedelijke omgeving. De klimplanten 
hebben te maken met hoge temperaturen, veel 
zon, zeewind en veel verkeer. Voor deze bijzon-
dere omstandigheden is een goede selectie van 
plantensoorten nodig met een afgepaste levering 
van water en voeding in combinatie met maat-
werktechniek.

Modules
De groene wand is opgebouwd uit twee belang-
rijke onderdelen: een stalen frame tegen de gevel 
als draagconstructie en de modules met voorge-
kweekte klimplanten van Mobilane. Het frame 
van verzinkt staal is met afstandhouders aan de 
muur van de parkeergarage bevestigd. De beplan-

te modules hangen op 50 cm afstand van de 
muur. Hierdoor zullen de klimplanten nauwelijks 
bij de gevel komen. Er is dus voldoende ruimte 
vrijgelaten tussen beplanting en gevel voor onder-
houd en ventilatie.

De modules van Mobilane hebben een stan-
daardafmeting van 120 x 50 x 180 cm (l x b x h). 
Ze bestaan uit aluminium bakken die voorzien  
zijn van een substraat waar de klimplanten in 
groeien. Dit substraat lijkt op bomenzand maar  
is rijker. Hiermee is een permanent luchtig  
mengsel samengesteld met een lange nalevering 
van mineralen. Het lage percentage organische 
stof zorgt ervoor dat het substraat weinig in-
klinkt.

De binnenkant van de bakken is bekleed met 
isolatiemateriaal, waardoor de beplanting wordt 
beschermd tegen extreme kou en hitte. De klim-
planten groeien langs een verzinkt staalraster 
omhoog en bedekken de bak die erboven hangt. 
Zo zal uiteindelijk zeer weinig van de constructie 
zichtbaar blijven. 

Elke module heeft een volledig geautomatiseerd 
voedings- en watergeefsysteem en een eigen 
waterafvoer voor overtollig water. Sensoren in de 
modules meten de vochttoestand, die vanuit Ne-
derland kan worden gemonitord. Via sms wordt 
het watergeefsysteem vanuit Nederland bediend. 
Zo kan er dus snel worden ingespeeld op weers-
veranderingen. 

Voorkweken
Geruime tijd voor het opbouwen van de groene 
wand in Monaco is Mobilane begonnen met het 

Tekst Ivor van Harten / Beeld Bsi

BSI en Mobilane
BSI bomenservice uit 
Baarn is een gespeciali-
seerd boomverzorgings-
bedrijf dat betrokken is 
bij meerdere projecten 
in binnen- en buiten-
land. De door het bedrijf 
toegepaste technieken 
zijn ontwikkeld naar het 
voorbeeld van de bonsai-
boom. Huib Sneep heeft 
veel met bonsaibomen 
geëxperimenteerd: ,,Het 
aanpassingsvermogen 
van vele boomsoorten 
is bijzonder groot als 
er maar aan bepaalde 

voorwaarden wordt vol-
daan. De verschillende 
behandelingen die mijn 
bonsaibomen hebben 
moeten ondergaan, heb-
ben ons waardevolle 
informatie opgeleverd.’’ 
Factoren als licht, water, 
voeding en snoei zijn in 
kleine bonsaiprojecten 
afzonderlijk getest en 
gemeten. De resultaten 
hiervan zijn de aanzet 
geweest voor een eigen 
visie op bomen en hun 
omgeving. 
Mobilane is een jong 

bedrijf uit Leersum, dat 
is opgericht in 2001 
en internationaal ope-
reert. Het voorkweken 
van de levende, groene 
modules wordt onder 
toezicht van Mobilane 
uitbesteed, waardoor het 
bedrijf zich volledig kan 
richten op de ontwikke-
ling en toepassing van 
kant-en-klaarhagen en 
kant-en-klaarbodembe-
dekking. Ook maatwerk 
zoals in Monaco behoort 
tot het werkgebied van 
Mobilane.

voorkweken van de beplanting. Er moest een ana-
lyse van de locatie worden gemaakt om de juiste 
klimplanten te kiezen die geschikt zijn voor het 
mediterrane klimaat. In dit geval waren de lig-
ging op het zuiden en de korte afstand naar de 
zee (minder dan tweehonderd meter) belangrijke 
gegevens. 

Voor de beplantingskeuze zijn daarnaast de vol-
gende aspecten meegenomen:
■ deels wintergroen, zodat er door het hele jaar 
voldoende bedekking is;
■ bloei gedurende het grootste deel van het jaar;
■ ziekteresistent;
■ variatie in bladvorm, -grootte en -kleur. 

Het resultaat is een sortimentskeuze die vol-
doet aan de eisen van de locatie en de wensen 
van de opdrachtgever. Met een divers sortiment 
klimplanten en één soort per module werden de 
klimplanten voorgekweekt in de staalrasters. Dit 
heeft al in het eerste jaar een beeld opgeleverd 
van een volwassen begroeiing met veel groen en 
bloemen.

Samenwerking
bsi en Mobilane hebben ervoor gekozen om bsi 
hoofdaannemer te laten zijn. Vanwege de inter-
nationale ervaring in projectmatig werken had dit 
de voorkeur. Mobilane was verantwoordelijk voor 
het kweken van de kant-en-klaarhagen en kon in 
korte tijd goedbegroeide schermen leveren. Met 
deze kwekerskennis bewaakt Mobilane het water- 
en voedingsregime van de modules in Monaco. 
Door de samenwerking tussen beide partijen in 
de voorbereiding en tijdens de uitvoering van het 
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Groene gordijnen bedekken de betonnen 
parkeergarage in Monaco.
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project is de wand in enkele maanden groten-
deels dichtgegroeid.

Beheer 
De constructie bestaat uit verduurzaamd metaal 
en heeft dus als geheel geen onderhoud nodig. 
Het leidingsysteem, dat de beplanting voorziet 
van water en voeding, laat de beheerder in de 
winterperiode niet leeglopen omdat er in Monaco 
maar een zeer kleine kans op vorst is. De water-
leidingen worden gecontroleerd op verstoppingen 

die kunnen ontstaan door afzetting van opgeloste 
voedingsstoffen. 

De planten worden relatief droog gehouden en 
krijgen eens per twee tot drie weken extra water 
zodat het overtollige zout in het irrigatiewater 
kan uitspoelen. Monaco heeft een apart irrigatie-
waterleidingnet met water uit, maar soms dringt 
hier zeewater in door. Alle plantsoenen in Monaco 
worden kunstmatig van water voorzien uit dit 
aparte leidingnet.

De beplanting moet een tot twee keer per jaar 
worden gesnoeid om te voorkomen dat de minder 

Specificaties 
■ Het gewicht van de groene wand in 
Monaco bedraagt ongeveer 200 kg 
per m2

■ Het frame is gemaakt van verzinkt 
staal en de bakken zijn van gecoat 
aluminium.
■ De modules hebben een standaard-
maat van 120 x 50 x 180 cm (l x b x h).
■ Een geautomatiseerde bediening op 
afstand, met water en voedinggeef-
systeem.
■ Een drainagesysteem per module 
voor overtollig water.
■ Leverings- en montagekosten van de 
totale constructie zijn circa €400/m2

Klimplantensortiment:
Hedera helix ’Woerner’: een klimop-
soort die zowel droogteresistent is als 
bestand tegen hoge temperatuur en 
zonnestraling. Deze cultivar komt uit 
het landklimaat.

Hedera helix ’Eva’: deze kleinbladige, 
witbonte cultivar is zeer compact en 
groeit zeer snel. De plant levert een 
dicht begroeiingsbeeld, maar is in het 
West-Europese klimaat niet winter-
hard.

Jasminum azoricum: een halfwinter-
groene, klimmende jasmijn die in 
Nederland van december tot maart 
serres bedekt met sterkgeurende, 
witte bloemen. In Monaco bloeit hij 
van juni tot augustus.

Jasminum nudiflorum: de winterjas-
mijn die ook in Nederland groeit. 
Bloeit in Monaco van november tot 
maart. Door de opdrachtgever voor-
geschreven maar groeit te langzaam 
en blijft te transparant.

Trachelospermum jasminoides: wordt 
hier de Italiaanse jasmijn genoemd. 
Wintergroene, sterkgroeiende plant 
met donkergroen, glanzend lancet-
vormig blad. Bij ons alleen tegen be-
schutte zuidmuren buiten te kweken, 
anders een kuipplant. In Monaco 

bloeiend gedurende een groot deel 
van het jaar. De plant verspreidt in de 
zomer een bedwelmende jasmijngeur 
wanneer de talrijke witte bloemen op 
steeltjes in juli - augustus bloeien. 
Groeide in Monaco het eerste zomer-
seizoen (april - november) al 150 cm.

Lonicera ✕ heckrottii ’Goldflame’: een 
soort die door de opdrachtgever werd 
voorgeschreven, maar door de om-
standigheden aan de zuidmuur matig 
presteert. De cultivar is meeldauwge-
voelig en laat het blad aan de houtige 
stengels veel te vroeg vallen.

Bignonia capreolata en Pandorea 
jasminoides (syn. Bignonia jasminoi-
des): twee fraaie trompetbloemen die 
oranje respectievelijk roze bloeien 
gedurende de zomer.

Tecoma capensis: de Kaapse lelie, die 
ook tot de Bignoniaceae behoort en 
oranje bloeit van februari tot juni.

De opdrachtgever wilde Jasminum 
nudiflorum en Lonicera opnemen in 
het sortiment. Nu de groei van de 
levende wand goed op gang is geko-
men, blijven deze planten achter bij 
de rest en zijn ze recent vervangen. 
Er zijn tien nieuwe testsoorten in hun 
plaats gezet.

sterke beplanting wordt overwoekerd. Ook kan  
Hedera via de afstandhouders naar de gevel 
groeien, waardoor er onvoldoende ruimte vrijblijft 
tussen de gevel en het stalen frame. 

Het beheer gebeurt met behulp van een hoog-
werker. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten 
dus aansluitend op elkaar worden uitgevoerd, zo-
dat de kosten beperkt blijven. De groendienst van  
Monaco voert het beheer van de groene wand uit. 
Deze groendienst is gewend op een hoog niveau 
het openbaar groen te beheren.  <

Tweedimensionale bomenrij zonder stammen
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De plantenbakken worden met een hijskraan op de juiste plek gezet en gemonteerd. 

De modules hangen op 50 cm van de gevel. Bloeiende Pandorea jasminoides. Elke bak heeft een eigen watergeefsysteem. De beplanting gezien vanuit de parkeergarage.
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Groene schil om sport-
centrum in Amsterdam 
Als een gevel een verhaal zou kunnen vertellen, dan sprak die van het Sportplaza Mercator in Am-
sterdam over een spannende jungle. Het leisurecentrum van hout en beton kreeg een tweede huid 
van vijftig plantensoorten in een camouflagepatroon. Deze weelderige verticale tuin werd mogelijk 
door het Wonderwall-concept van Copijn Utrecht.

Voor de bewoners van stadsdeel De Baarsjes 
stond één wens voorop toen het oude Jan van 

Galen zwembad tegen de vlakte ging: geen 
nieuwe betonnen puist aan de rand van het Rem-
brandtpark. Het nieuwe gebouw mocht niet te op-
zichtig zijn en er moest iets groens komen. Groen 
werd het en ook niet te opzichtig, maar zeker wel 
opvallend. Voor het eerst in Nederland heeft een 
gebouw een compleet groene, levende schil gekre-
gen. Op het dak ligt sedum en langs de dakrand 
staan vaste planten en kleine heesters. Tegen de 
wanden is een verticale tuin opgetrokken met 
eveneens vaste planten en kleine heesters in ver-
schillende kleuren, texturen en hoogtes. 

Overwoekerd bolwerk
Sportplaza roept het beeld op van een overwoe-
kerd vestingwerk en dat is precies wat architect 
Tom Venhoeven (VenhoevenCS Architecten, Am-
sterdam) voor ogen had. Aanvankelijk dacht hij 
het betonnen bolwerk met schanskorven − met 
daarin lava en sedum − te bekleden, maar hij had 
te weinig vertrouwen in de constructie. 

Copijn Utrecht was door Venhoeven benaderd 
voor het dakgroen maar hij vroeg hen vervolgens 
ook mee te denken over een groene gevelcon-
structie. Deze vraag viel in goede aarde bij Copijn. 
Marten Meyling, projectleider bij Copijn, liep al 
tijden met het idee een nieuw gevelbegroenings-
concept te ontwikkelen naar voorbeeld van de 
verticale tuinen van de Franse botanicus Patrick 
Blanc (zie pagina’s 16 t/m 19). ,,Toen Venhoeven 
ons de vraag stelde, werd het mogelijk het idee in 
een systeem uit te werken”, licht Meyling de his-
torie van Wonderwall toe. 

Voor een eerste uitwerking van het systeem 
had het Utrechtse groenbedrijf twee maanden de 
tijd. In die twee maanden deed Meyling met col-
lega’s veel research en ging hij met Venhoeven en 
de opdrachtgevers, Sportfondsen Nederland en 

stadsdeel De Baarsjes, naar Parijs om hen kennis 
te laten maken met het werk van Blanc. Hun en-
thousiasme was groot. 

Blanc gaf toestemming om het concept van zijn 
vegetatiewand door te ontwikkelen. Venhoeven 
en Meyling werkten vervolgens samen de bouw-
kundige en technische details van het Sportplaza-
project (gebouw en vegetatiewand) uit. Nadat de 
opdracht voor Sportplaza Mercator was verstrekt, 
had Copijn nog een jaar de tijd om het concept 
verder uit te werken en te testen. Een patent werd 
aangevraagd: Wonderwall was geboren.

Aquacultuur
Meyling spreekt liever van een concept dan van 
een gevelbegroeiingssysteem. Wonderwall is een 
artificiële groeiplaats voor de plant waarbij reke-

ning is gehouden met natuurlijke groeifactoren 
zoals water, voeding en bezonning. Het is een sa-
menspel van techniek, groeiplaats en sortiments-
keuze. De gevelbegroeiing staat op zich en is niet 
grondgebonden. ,,Dat maakt het mogelijk om 
de verticale tuin tegen iedere gevel in wat voor 
vorm dan ook te plaatsen, mits deze voldoende 
waterdicht is of er een dampremmende laag op 
kan worden aangebracht”, legt de projectleider 
uit. Wonderwall is namelijk gebaseerd op aqua-
cultuur. De planten worden continu voorzien van 
vocht en voedingsstoffen. Ze wortelen in speciaal 
doek waaruit ze het water en de voedingsstoffen 
onttrekken en waarin ze houvast zoeken. 

Het begroeiingssysteem staat los van de ge-
vel en begint voorbij de waterdichte laag. Het is 
zelfstandig op het maaiveld gefundeerd en aan 
de dakranden bevestigd. Langs de wand van het 
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Tekst Wendy Bakker  
Beeld Gerdien de Nooy,  
Copijn Utrecht en 
Ronald Bakker

Copijn Utrecht
Copijn Utrecht richt zich 
op het ontwerpen en uit-
voeren van plannen voor 
de inrichting van de 
groene leefomgeving in 
Nederland en daarbui-
ten. In de uiteenlopende 
projecten staat de mens 
centraal en vormt de ge-
schiedenis van het land-
schap het uitgangspunt. 

In de plannen worden 
tevens situaties gecre-
eerd waarin natuurlijke 
processen de ruimte krij-
gen. Copijn heeft de vol-
gende specialisaties in 
huis: boomverzorging, 
ontwerp en inrichting 
van tuinen en openbare 
ruimtes, dak- en gevel-
begroening en binnen-

tuinen. Enkele projecten 
zijn realisatie daktuin 
European Patent Office 
in Rijswijk, renovatie 
landgoed Schaffelaar 
in Barneveld, renovatie 
landgoed Vaeshartelt 
in Maastricht, IBN bin-
nentuin Wageningen en 
Businesspark Praag.

sportplaza zijn verticale stalen spanten geplaatst 
– het basisframe – waartegen prefab groeiplaten 
zijn aangebracht. Op deze manier ontstaat een 
spouw van 20 cm die zorgt voor de luchtcirculatie 
en isolatie van de gevel. Zo’n prefab groeiplaat 
bestaat uit een ondergrond van hard pvc-schuim 
waarop drie vliezen Geodrain (polyethyleen en  
polypropyleenvlies) zijn geniet. In de buitenste 
twee doeken zijn insneden gemaakt, zogenaamde 
pockets van 20 bij 20 cm, waarin de plant met 
kluitje kan worden gezet. De aarde spoelt na ver-
loop van tijd uit en de wortels zoeken hun weg in 
het doek. 

De fabricage van de groeiplaten gebeurt met 
een door Copijn speciaal ontwikkelde machine. 
De platen worden daarna kant-en-klaar op de 
spanten gemonteerd. Reden om met prefab pla-
ten te werken zijn de kosten. Een prefab plaat is   >

Marten Meyling

De begroeide zuidgevel van Sportplaza Mercator. Als de beplanting is volgroeid, vormt het gebouw een eenheid met het omliggende park.
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goedkoper dan als alle onderdelen handmatig 
aangebracht zouden moeten worden. De kosten 
bedragen circa €350 per m2.

Een geautomatiseerde irrigatie- en voedings-
installatie met druppelleidingen zorgt ervoor dat 
de planten water en voedingsstoffen krijgen. Met 
het systeem is het groeiproces van de plant op 
het kantoor van Copijn nauwkeurig te volgen en 
zijn trends hierin te ontdekken. ,,Hierdoor kan je 
preventief beregenen”, licht Meyling toe. ,,In de 

winter geven we vier keer per dag water, in het 
voorjaar zes keer.” 

De druppelleidingen zijn niet prefab in de 
groeiplaten meegenomen. Ze worden met een 
’breinaald’ door de doeken heengeweven en per 
pocket is er een druppelaar. Omdat er een naad 
loopt tussen de platen kan waterverlies optreden. 
Om dit verlies te compenseren ligt er in iedere 
plaat een druppelleiding. Overtollig water wordt 
opgevangen via een gootje aan de onderzijde van 
de vegetatiewand. De hele constructie weegt  
100 kg per m2.

Camouflagepatroon
Het hele concept draait om de beplanting. Archi-
tect Venhoeven wilde een ruigbegroeide geveltuin 
in een soort camouflagepatroon. Rood-, groen-, 
en grijsbladigen wisselen elkaar dan ook in grote 
plantgroepen af. De beplantingsdeskundigen van 
Copijn brachten variatie in hoogte aan en in blad- 
en bloeivormen, zodat een gevarieerd beplan-
tingsbeeld is ontstaan. Hiervoor hebben zij onge-
veer vijftig plantensoorten gebruikt, van varens 
en grassen tot vaste planten tot kleine heesters. 

Bij de keuze is niet over een nacht ijs gegaan. 
Meyling: ,,We hebben een studie gedaan naar 
geschikte plantensoorten. Allereerst hebben we 
gekeken welke planten er in rotswanden groeien 
en wat de kenmerken van deze soorten zijn. 
Vervolgens hebben we het Nederlandse sorti-
ment bekeken en dan speciaal de kleine, sterke 
ondersoorten. Heel belangrijk is dat de soort sterk 
wortelt en zijn eigen gewicht kan dragen. Vinca is 
behoorlijk sterk, Nepeta doet het ook goed in een 
verticale situatie net als Alchemilla en Buddleja. 
Grassen daarentegen zijn moeilijker te plaatsen. 
Een deel van de beplanting bestaat nog uit proef-
soorten. Daarvan weten we nog niet hoe ze het op 
termijn gaan doen.”

Verder is rekening gehouden met de stand-
plaats van de planten. Op de zuidgevel groeien 
andere soorten dan op de noordgevel. ,,Aan de 
zuidzijde hebben de planten het zwaar, ze moeten 
38°C kunnen verdragen. De noordzijde kenmerkt 
zich door een langzame groei maar de beplanting 
is wel stabiel. Alleen de varens hebben te lijden 
gehad onder de warme, droge aprilmaand. De 
beste zijden zijn eigenlijk de west- en oostzijde”, 
aldus de projectleider. 

Overigens heeft de groei niet alleen te maken 
met de bezonning maar ook met de hellingshoek 
van de gevel. Sportplaza heeft met een beetje fan-  >

Groene schil om sportcentrum in Amsterdam
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1   Het hele gebouw is als het ware ingepakt in de dakbedekking. Tegen de 
gevel aan zijn thermisch verzinkte stalen kolommen geplaatst die het Wonder-
wall-systeem dragen.

3   Met behulp van een stellage worden de planten in de gevel gezet. Behalve 
gevelgroen heeft het dak een sedumbegroeiing met langs de randen vaste plan-
ten en kleine heesters.

5   De planten worden met kluit in de pockets gezet. Hiervoor gebruiken de 
mannen van Copijn een soort schoenlepels. Omdat de pockets 20 bij 20 cm zijn, 
worden planten in potmaat 9 gebruikt. 

2   Op de staanders zijn stalen damwandprofielen gemonteerd waarop de groei-
platen van hard pvc-schuim en drie vliezen geodrain worden aangebracht. Er zijn  
550 platen van 300 bij 120 cm geplaatst, snijverlies niet meegerekend.

4   De bakken met planten staan gesorteerd per gevel klaar voor gebruik. Hees-
ters in potmaat 9 zijn niet eenvoudig in Nederland te krijgen en werden speciaal 
voor Copijn gekweekt.

3 4

1 2
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Voor het beplanten van de  
hogere delen van de gevel  
is een hoogwerker ingezet. 
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Wij verwachten dat Wonderwall zeker tien jaar of 
langer meegaat. Na vijf jaar beslissen we of we de 
garantieperiode verlengen.”

Alle materialen van de groeiplaat, van pvc-on-
derplaat tot beregeningssysteem, hebben stan-
daard tien jaar productiegarantie van de leveran-
cier. Het buitenste doek is zwart, er zit carbon in, 
en kan het zonlicht goed verdragen. 

De groeiplaat kan een gewicht van 290 kg aan 
en het doek gaat volgens Meyling nooit los omdat 
de nieten zich achter de plaat vasthaken. De ve-
getatiewand is windbestendig. Het aantal beves-
tigingspunten is berekend naar windbelasting op 
de kale plaat en niet op de begroeide plaat waarop 
de wind minder vat heeft. 

Verder zal de toekomst uitwijzen of het con-
cept zo duurzaam is als nu naar aanleiding van 
de testen mag worden verwacht. Vooralsnog past 
de Wonderwall wonderwel, zoals een artikel in 
Gevelbouw kopte, en heeft stadsdeel de Baarsjes 
de primeur in Nederland met een begroeide voor-
ziening die volledig een is met haar parkachtige 
omgeving.  <

Groene schil om sportcentrum in Amsterdam

tasie de vorm van een berg met liggende en over-
hangende wanden. Een schuinliggende helling in 
de zon wordt warmer dan een rechtopgaande. En 
bij een overhangend wand loopt het water ervan 
af. Dan is het dus van belang de beregening en 
het sortiment daar goed op af te stemmen. 

Uit angst voor vandalisme zijn op de lagerge-
legen delen van de wand doornen- en stekelrijke 
planten neergezet als rozen, Mahonia en Berberis. 
,,De architect was als de dood voor diefstal maar 
er is nog geen enkele plant gestolen. En voor graf-
fiti is zo’n begroeide wand niet geschikt”, aldus 
Meyling.

De beplanting heeft een winter meegemaakt 
en is daar goed uitgekomen. Hoewel geen strenge 
vorst hebben de planten wel stormen moeten 
doorstaan. ,,Geen enkele plant is uit de wand 
gerukt, zelfs niet met windkracht 13 in december 
2006.” 

Vorst is een reëel gevaar voor de vegetatie. ,,Bij 
strenge vorst zetten we de beregening stil met het 
risico dat de planten uitdrogen.” Dit is dan ook 
een aandachtspunt in het hele systeem. ,,Geluk-
kig is er geen strenge vorst geweest waardoor de 
planten nu meer wortels kunnen maken en daar-
door meer overlevingskansen hebben in slechtere 
tijden.”

Als het om inboet gaat, legt Meyling uit dat voor 
het project een eindbeeldgarantie geldt. Als een 
soort het niet doet, krijg je kale of bruine plek-
ken in de beplanting. Of er wordt dan een andere 
soort of cultivar gebruikt of de beplanting wordt 
vervangen. 

Duurzaamheid
Copijn geeft een garantie van tien jaar op het sy-
steem. Maar daarvoor moeten wel aan een aantal 
voorwaarden zijn voldaan. Het onderhoud van 
de wand is en blijft in handen van Copijn. Dat 
betekent drie keer per jaar snoeien, nakijken van 
de leidingen en het beregenen en toedienen van 
voedingsstoffen. Aan het beregeningssysteem 
zijn daarbij technische voorwaarden gesteld. De 
beheerder van het gebouw, die in dienst is van 
Sportfondsen Nederland, is medeverantwoor-
delijk voor de controle op mankementen in het 
systeem. En Copijn geeft een groeigarantie ge-
baseerd op het eindbeeld. Marten Meyling: ,,We 
gaan als bedrijf een risico aan omdat het een 
innovatief concept is. We hebben veel getest en 
daardoor vertrouwen gekregen in het systeem. 
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De voorgevel van het sportcentrum die aan de noordzijde ligt en de meeste overhangende delen heeft. Hier is schaduwminnende beplanting toegepast. De varens hebben door de droogte in april veel te lijden gehad.

De planten, zoals Hosta, zijn met kluitje in pockets 
van 20 bij 20 cm geplant.

Berberis en Mahonia aan de onderkant, daarnaast en 
daarboven Alchemilla mollis, Epimedium, Heuchera en 
Persicaria amplexicaulis. 

Onder aan de wand zijn opvanggoten voor het over-
tollige water bevestigd.
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Klimmers tonen invloed 
van de seizoenen
Dat een weinig opvallende, stenen blokkendoos jaarrond een bijzondere uitstraling krijgt door 
een levende wandbekleding, bewijst het hoofdkantoor van EGM-architecten in Dordrecht. Wisteria 
en Parthenocissus slingeren zich langs het Xeroflor staalkabelsysteem omhoog. Groenvoorziener 
Mostert De Winter realiseerde de gevelbegroeiing.

Door de extreme warmte in het vroege voorjaar 
 was het hoogtepunt al voorbij. Hier en daar 

was nog een lichtblauwe bloementros van de 
blauwe regen te zien. Het is desondanks niet 
moeilijk voor te stellen dat tijdens de bloei het  
gebouw in een blauwe waas wordt gehuld tegen 
een achtergrond van frisgroene wingerd. 

Aanvankelijk was het idee een groene mos-
gevel te maken. ,,Mos is een prachtig product, 
het buffert fijnstof goed en absorbeert geluid”, 
legt Hans van Cooten van Mostert De Winter uit. 
,,Maar er kleven ook nadelen aan mos. Het wordt 
bruin in de zomer en dat geeft niet zo’n fraai 
beeld. Daar komt bij dat vogels hun nest graag 
bekleden met mos waardoor er tijdelijke kaalslag 
in de wand ontstaat. Ook was mos voor bekleding 
van deze wand niet zo geschikt omdat het egm-
gebouw de hoeveelheid vocht die mos nodig heeft 
niet aankan”, gaat de bedrijfsleider van het groen-
voorzieningsbedrijf uit Hardinxveld-Giessendam 
verder. Sedumbegroeiing was ook geen optie om-
dat sedum bij een verticale wand onder het eigen 
gewicht afbreekt. 

Gekozen werd voor een tweetraps-groeisysteem  
met Wisteria sinensis en Parthenocissus quinquefolia. 
Blauwe regen bloeit de eerste twee jaren niet en

groeit niet zo snel als wingerd. Deze maakt de 
eerste jaren lange scheuten waardoor de gevel 
al gauw een groene uitstraling krijgt. Omdat 
opdrachtgever Freek Prins van egm destijds een 
vegetatiewand wenste waarbij de invloed van 
de seizoenen duidelijk waarneembaar is, viel de 
keuze eveneens op de twee klimmers. Blauw en 
frisgroen in het voorjaar, groen in de zomer en 
een mooie herfstkleur in het najaar. In de winter 
zijn het de gedraaide stammen van de blauwe  
regen die het aanzicht van de gevel bepalen.

Beperkingen
Het egm-gebouw, dat in de jaren tachtig door 
architect Wim Quist is ontworpen, had zijn beper-
kingen voor toepassing van gevelbegroening. De 
gebruikte steensoort en voeg zijn erg zacht en de 
wand zit vol dilataties, hetgeen betekende dat er 
geen hechtende klimplanten tegenaan mochten 
groeien. ,,Hechters zijn gek op gevels met zachte 
voegen maar trekken deze kapot. Dus besloten we 
het groen voor de gevel te hangen met een draad-
systeem zo ongeveer 10 cm ervan af.” 

De ramen van het egm-gebouw zijn naar bin-
nen geplaatst waardoor begroening op 10 cm van 
de gevel meer recht doet aan de verhoudingen 
van het pand. Ook werd er op deze manier reke-
ning gehouden met de lichtinval. Het is mogelijk 
een staalkabelsysteem 20 tot 30 cm van de gevel 
te bevestigen. Houd er dan wel rekening mee dat 
hoe verder het systeem van de wand af is beves-
tigd, hoe groter de kracht op de gevel is. 

De ervaring van Mostert De Winter met ge-
velbegroening gaat meer dan 25 jaar terug. Het 
is grootschalig toegepast in veel geluidscherm-
projecten. Voor het begroenen van gebouwen 
gebruikt het bedrijf Xeroflor xfiso 100R staalkabel- 

systeem. ,,Het roesvaststalen nokkengevelsysteem 
is een duurzaam product dat maximale zekerheid 
geeft ten aanzien van belastingen. Xeroflor wordt 
strak en blind gemonteerd en is hufterproof”, 
prijst Van Cooten het systeem aan. 

Het systeem is zowel geschikt voor gevels in 
bestaande bouw als in nieuwbouw, al dan niet 
voorzien van buitengevelisolatie, en bestaat uit 
rvs-nokankers en rvs-staalkabel. De ankers gaan 
10 cm de wand in. De hele klinker wordt bijna 
doorboord waarna in het gat een mengsel van 
harder en lijm wordt gespoten dat een chemische 
reactie aangaat met het staal en het steen. Het 
anker zit vervolgens muurvast en is bestand te-
gen een trekkracht van 400 kn (kilonewton). Het is 
een blind systeem omdat de ankers in de nok zijn 
ingebouwd. 

De rvs-kabels zijn nastelbaar en hebben een 
lengte van 3 tot 5 m, afhankelijk van de belasting 
die de gevel op kan nemen. ,,De verticale krachten 
worden in de constructie verticaal opgevangen. 
De grens ligt bij een draadlengte van vijf meter.” 
Bij de krachten die op het systeem staan moet 
niet alleen rekening worden gehouden met het 
gewicht van de beplanting maar ook met de groei-
druk die tot hoge trekkrachten kan leiden op de 
nokken en de gevel.

Blokpatroon
De nokken zijn om de drie meter aan de gevel 
bevestigd in een blokpatroon zodat de klimplan-
ten zowel omhoog als naar opzij kunnen groeien. 
Hierbij is rekening gehouden met de dilataties en 
ramen. De staalkabel loopt van nok tot nok, ter 
plaatse van de dilataties is het systeem onderbro-
ken. De klimplanten slingeren zich via de staalka-
bel naar boven. 

Tekst en beeld  
Wendy Bakker 

De weelderig begroeide gevel van het kantoor van egm-architecten in 
Dordrecht aan de Laan der Verenigde Naties.

Mostert De Winter
Mostert De Winter bv 
is gespecialiseerd in het 
ontwerpen, adviseren, 
realiseren en beheren 
van groenvoorzienin-
gen, groene geluids-
schermen, gevelbegroe-
ning, Xeroflor daktuinen 
en vegetatiedaken. 
Hierbij staat de integra-
tie van groen, techniek 
en meervoudig ruimte-
gebruik centraal.
Het werkgebied van het 
groenbedrijf beslaat 

heel Nederland. Enkele 
grote projecten van 
Mostert De Winter zijn 
dakpark Barendrecht, 
daktuinen en groen-
voorzieningen op het 
Deltion College in 
Zwolle, patiotuinen 
van het ministerie van 
LNV, groene geluids-
schermen op de N14 
bij Wassenaar en ter-
reininrichting van het 
Ensemble Westraven in 
Utrecht.
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De voorgevel (zuidoost) is volledig begroeid. Daar waar de ramen zitten, zijn uitsparingen in de begroeiing aangebracht. Twee keer per jaar 
worden de klimplanten gesnoeid. De achtergevel (noordwest) laat nog open delen in begroeiing zien. Hier is alleen Parthenocissus geplant.

De planten staan met hun wortels in daktuin-
substraat deels omgeven door een keerwand. 
Voordeel van daktuinsubstraat is dat het niet 
verzakt en een goede overgang vormt naar het 
zand onder het trottoir. Voor de beregening is 
een druppelleiding aangelegd. Voeding wordt er 
nauwelijks gegeven, alleen bij de jonge aanplant 
zijn voedingsstoffen aan het substraat toegediend 
zodat de klimmers goed zouden aanslaan. Het 
onderhoud beperkt zich tot twee tot drie keer per 
jaar een snoeibeurt waarbij de kabels worden ge-
steld indien dat nodig is. 

Het project is nu vijf jaar oud. De noordwest- 
gevel waar voornamelijk de Parthenocissus groeit 
laat nog onbedekte stukken zien. Aan de zuid-
oostgevel, de warme kant van het gebouw, is de 
begroening van Wisteria en Parthenocissus nage-
noeg volledig.  <

Het staalkabelsysteem Xeroflor XFISO 100R is in een ruitpatroon op de gevel aangebracht 
zodat de klimplanten zowel omhoog als opzij kunnen groeien. De kabels zijn bevestigd aan 
nokken die ieder een kracht van 400 kn kunnen dragen.

Klimmers tonen invloed van de seizoenen
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Systemen voor 
gevelbegroeiing
Begroeide muren met zelfhechtende klimplanten zoals klimop of klimhortensia zijn 
bekende voorbeelden van gevelbegroeiing. Er is echter niet altijd ruimte voor een 
plant om te wortelen en veel klimplanten hebben hulp nodig bij het klimmen. 

Bij gevelbegroeiing gaat het om de planten die 
 verticale oppervlakken begroenen en worte-

len in de volle grond of in een speciaal daarvoor 
ontwikkeld groeimedium. 

Afgezien van de klimplanten die zich met 
hechtwortels omhoogwerken, hebben de meeste 
klimplanten een klimhulp nodig, zoals staaldraad-
systemen of rasters. Daarnaast zijn er systemen 
voor vaste planten en heesters waarmee de gevel 
begroend kan worden. De begroeiingssystemen 
zijn op te delen in grondgebonden en niet-grond-
gebonden systemen. 

Grondgebonden systemen
Uitgangspunt hierbij is dat de beplanting in de 
volle grond wortelt. Bij een directe gevelbegroeiing 
groeit de klimplant rechtstreeks tegen de wand, 
zoals Hedera en Parthenocissus. Bij een indirecte 
begroeiing gebruiken de planten een constructie 
om zich tegen de muur omhoog te werken. De 
systeemkeuze wordt bepaald door de planten-
soort maar ook door de gevel. Voorbeelden van 
deze begroeiingsconstructies zijn: 
■ Houtconstructies
■ Staaldraadsysteem
■ staalrastersysteem
■ Foamglas-systeem

Niet-grondgebonden systemen
De beplanting wortelt in een alternatief groei-
medium boven de grond. Op plaatsen zonder 
doorwortelbare grond kan er dan toch een groene 
wand worden gecreëerd en kan je planten die van 
nature niet tegen een wand groeien, toepassen. 
Vaak is het eindbeeld snel gerealiseerd door het 
voorkweken van beplanting. Er is bij dergelijke 
systemen altijd een automatisch gestuurde irriga-
tie aanwezig. 

Beplanting in een plantenbak waarbij de be-
planting over de rand naar beneden hangt, is een 
voorbeeld van een niet-grondgebonden systeem. 
Andere voorbeelden zijn:
■ Bsi-mobilane-systeem
■ Wonderwall van Copijn
■ Groene wand van Limeparts

Afhankelijk van de situatie kan met toepassing 
van het juiste systeem een stenen muur of be-
tonnen gevel veranderen in een levende groene 
wand. Op de volgende pagina’s worden de grond-
gebonden en niet-grondgebonden systemen be-
sproken.

Toepassing van hout met een fsc-keurmerk 
verdient de voorkeur en er zijn verschillende 

houtsoorten toepasbaar, rekening houdend met 
de duurzaamheid ervan. Aan te raden is klasse 1 
of 2 te gebruiken. Voor klasse 1 geldt een levens-
duur van 25 jaar of meer en klasse 2 een levens-
duur van 15 tot 25 jaar. Veelgebruikte houtsoorten 
zijn robiniahout (klasse 1), azobé en bangkirai 
(klasse 2). Ook kan gemodificeerd hout worden 
gebruikt dat beter voor het milieu is dan che-
misch verduurzaamd hout.

Beplanting
Alle klimplanten (zelfhechtende, windende, ran-
kende) en steunklimmers zoals rozen en leibo-
men zijn tegen de constructie te leiden. Net als bij 
alle beplanting is de standplaats met voldoende 
water en voeding belangrijk voor een goede groei. 

Beheer
Bij minder duurzame houtsoorten kan je het 
houtwerk beschermen met verf of beits. Dit is 
echter af te raden omdat je eenmaal in de vijf jaar 
moet schilderen hetgeen ten koste gaat van de 
beplanting die er tegenaan of tussendoor groeit. 
Ook de ligging van de gevel is van invloed op 
de duurzaamheid van een houten constructie. 
Temperatuurwisselingen op een zuidmuur doen 
hout uitzetten en krimpen. De hierdoor ontstane 
scheurvorming maakt het hout vatbaar voor 
schimmels en houtrot. 

De beplanting staat in de volle grond en wordt 
een of meerdere keren per jaar gesnoeid. Na de 
aanplant moet er rekening worden gehouden 
met inboet. Watergeven is de eerste jaren na 
aanplant nodig bij droge perioden. Een bemesting 
zal daarna nodig kunnen zijn, afhankelijk van de 
plantsoort en bodemsituatie. 

Tekst Ivor van Harten  
Beeld Gerrie van Adrichem, 
Rens Kromhout en 
Gerdien de Nooy
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Houten constructies
Al eeuwenlang worden leifruitbomen en vruchtdragende klimplanten begeleid door 
een houten constructie, vooral in particuliere en historische tuinen. Houtconstruc-
ties zijn geschikt voor lagere gevelbegroeiing.

Kenmerken
Houtconstructie  Grondgebonden.
Duurzaamheid  Houtklasse 1: >25 jaar, houtklasse 2: 15-25 jaar.
Vorstbestendigheid Wordt bepaald door klimplantkeuze.
Windbestendigheid Tot 8 meter hoogte 0,5 kN/m2.
Brandwerendheid Slechte brandwerendheid 
 (indien niet geïmpregneerd).
Vandalisme Kwetsbaar, eenvoudig in te klimmen.
Belasting  Afhankelijk van houtsoort/dikte, 
 wijze van bevestigen.
Beplanting Klimplanten.
Kosten per m2 Vanaf €75.
Garantie Geen vaste bepalingen.

Grondgebonden systeem Niet-grondgebonden systeem
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Toepassing van duurzaam materiaal zoals ver-
zinkt of gecoat staal zorgt voor een lange 

levensduur van het raster. Deze manier van ge-
velbegroening is relatief goedkoop en eenvoudig 
aan te brengen. Nadeel is het minder fraaie beeld 
dat ontstaat zolang het raster nog niet is begroeid. 
Ook voor het raster geldt dat, afhankelijk van de 
klimplant, de hoogte van de gevel er niet toe doet. 

Beplanting en beheer
Vanwege het rasterpatroon is een grote keuze in 
klimplanten mogelijk. Zowel rankende, windende 
en steunklimmers vinden hun houvast aan het 
raster. 

De constructie zelf heeft nauwelijks onder-
houd nodig. De beplanting staat in de volle grond 
en wordt één of meerdere keren per jaar gesnoeid, 
eventueel met een hoogwerker. Na de aanplant 
moet er rekening worden gehouden met inboet. 
Watergeven is de eerste jaren na aanplant nodig 
bij droge perioden. Een bemesting zal daarna no-
dig kunnen zijn, afhankelijk van de plantsoort en 
bodemsituatie. 

Staalrasters
Vergelijkbaar met een staaldraadsysteem is het staalrastersysteem. Met behulp van 
afstandhouders wordt hierbij een staalmat of rooster aan de gevel gemonteerd als 
klimsteun voor de plant. 

Iedere gevel is met een staaldraadsysteem te be- 
 groeien en in principe is ieder hoogte mogelijk. 

Duurzame materialen zoals roestvaststaal zijn 
nodig bij toepassing van een staaldraadsysteem. 
Dit materiaal wordt niet aangetast door het weer 
wat ten goede komt aan de duurzaamheid en es-
thetische waarde van het systeem. Bij professio-
nele toepassingen worden staaldraden van 4 mm 
dikte en ankers gebruikt die de grote krachten op 
het systeem kunnen opvangen. Afstandhouders 
of nokken geven ruimte tussen gevel en beplant-
ing. De groeidruk en het gewicht van de beplant-
ing maken een draadlengte van maximaal 5 m 
mogelijk. 

Er zijn verschillende systemen op de markt, 
zoals het Xeroflor xfiso 100R gevelbegroeiings-
systeem van Mostert De Winter uit Hardinxveld-
Giessendam en het Zwitserse Jakobsysteem. 

Beplanting
De keuze van de soort klimplanten is voor dit sy-
steem belangrijk omdat dit mede bepaalt hoe het 
systeem wordt opgebouwd. Voor windende klim-
mers is een verticale steun nodig, voor rankende 
klimmers een raster en voor steunklimmers is 
een verticaal opgebouwd draadsysteem nodig. 
Het gewicht van de toegepaste beplanting is be-
langrijk bij berekening van de krachten op het 
draadsysteem. In het algemeen wordt de vol-
gende berekening gehanteerd: 1-50 kg per m2 en 
vermeerdering van het eigengewicht maal drie bij 
bladhoudende planten en maal twee bij bladver-
liezende in geval van dauw, regen en sneeuw.

�� �� �� �� ��

Staaldraadsysteem
Een constructie van staaldraden en muurankers is een duurzaam en doeltreffend 
systeem om klimplanten te begeleiden tegen een gevel. Hiervoor zijn verschillende 
staaldraadsystemen op de markt.

Kenmerken
Staaldraadsysteem Grondgebonden.
Duurzaamheid Materiaal >50 jaar, verder afhankelijk van  
 constructie en beplanting.
Vorstbestendigheid Afhankelijk van klimplantkeuze.
Windbestendigheid Rekening houden bij verankering van  
 het systeem:
 ■ tot 8 meter hoogte: 0,5 kN/m2

 ■ tussen 8 en 20 meter hoogte: 0,8 kN/m2

 ■ hoger dan 20 meter: 1,1 kN/m2.
Brandwerendheid Systeem is niet brandgevoelig, beplanting  
 kan brandgevoelig zijn in droge omgeving.
Vandalisme Enigszins te beklimmen, afhankelijk van  
 systeemopbouw.
Belasting Meest kwetsbare element is de verankering.
 Het Xeroflorsysteem kan met 4 kN per anker 
 belast worden.
Beplanting Klimplanten afstemmen op systeem.
Kosten per m2 Variabel per toepassing.
Garantie Meestal 10 jaar, in samenhang met  
 onderhoudscontract.
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Beheer
De constructie zelf heeft weinig onderhoud no-
dig. Wel moet de spanning op de draden worden 
gecontroleerd en eventueel worden bijgesteld. De 
beplanting staat in de volle grond en wordt één of 
meerdere keren per jaar gesnoeid, eventueel met 
een hoogwerker. Na de aanplant moet er rekening 
worden gehouden met inboet. Watergeven is de 
eerste jaren na aanplant nodig bij droge perioden. 
Een bemesting zal daarna nodig kunnen zijn, af-
hankelijk van de plantsoort en bodemsituatie.

Kenmerken
Rasters (staalmatten) Grondgebonden.
Duurzaamheid Gegalvaniseerde staalmat 25-30 jaar en met een extra poedercoating  
 30-35 jaar. De wijze van bevestiging en de beplanting zijn bepalend  
 voor eventuele verkorting van de levensduur. 
Vorstbestendigheid Afhankelijk van de klimplantenkeuze.
Windbestendigheid Rekening houden bij verankering van het systeem: 
 ■ tot 8 meter hoogte 0,5 kN/m2

 ■ tussen 8 en 20 meter hoogte 0,8 kN/m2

 ■ hoger dan 20 meter 1,1 kN/m2.
Brandwerendheid Systeem is niet brandgevoelig mits er geen hout in de constructie   
 wordt toegepast. De beplanting zelf kan brandgevoelig zijn in droge  
 omstandigheden.
Vandalisme Voorkomt pas na enkele jaren graffiti, grote maaswijdte is gemakkelijk  
 te beklimmen.
Max. belasting Afhankelijk van staaldikte en maaswijdte en de verankering aan de gevel.
Beplanting Breed sortiment klimplanten.
Kosten per m2 Vanaf €50.
Garantie Geen vaste bepalingen.   >

Slingerplanten Rankplanten Steunklimmers

Slingerplanten
Langzaam groeiende planten:  
A1 = 200-400 mm
Snel groeiende planten:  
A1 = 400-800 mm

Rankplanten
Langzaam groeiende planten:  
A1 = 150 x A2 = 250 mm
Snel groeiende planten:  
A1 = 300 x A2 = 500 mm

Steunklimmers
Langzaam groeiende planten:  
A2 = 250 mm
Snel groeiende planten:  
A2 = 500 mm
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De groene gevel bestaat uit prefab boven el-
 kaar gemonteerde systeembakken met hier-

in substraat en schuim voor de sedumbeplanting. 
Het ophangsysteem is instelbaar en hierdoor op 
elke gevel toe te passen. Tussen het roestvrijstalen 
ophangsysteem en de gevel is neopreen aange-
bracht. Dit heeft een vochtisolerende werking en 
voldoet aan de eisen van brandveiligheid. Een 
geautomatiseerde watervoorziening werkt via een 
overloopsysteem. Als het bovenste bakje volloopt, 
zal het water via overstort naar het volgende 
bakje stromen en zo verder. De constructie is na 
montage onzichtbaar waardoor de gevel als een 
egaal groene wand wordt beleefd.

Beplanting
De beplanting bestaat uit zeven kleinsoortige 
Sedum die weinig water nodig hebben. In ons 
klimaat zijn deze winterhard en door toepassing 
van zowel zonminnende als schaduwminnende 
soorten kan het systeem op alle plaatsen worden 
gebruikt. De sedumsoorten die het best zijn aan-
gepast aan de betreffende locatie zullen de over-
hand gaan nemen. De watervoorziening voor de 
beplanting hoef je alleen bij zeer droge periodes 
te activeren.

Beheer
De constructie zelf is van roestvaststaal en be-
hoeft geen onderhoud. Wel dient in de winter het 
water uit de buizen van de watervoorziening te 
worden verwijderd om vorstschade te voorkomen. 
Onderhoud aan de sedumbeplanting zou niet 
nodig zijn, omdat lange delen ervan door de wind 
stukwaaien. 

Doordat de Sedum al bij de montage van het 
systeem een gesloten begroeiing vormt, verwacht 
de leverancier dat er niet of nauwelijks onkruid 
tussen zal groeien. Wel heeft Sedum sterk de nei-
ging  uit te zaaien, waardoor je zaailingen moet 
verwijderen in de directe omgeving, zoals in ver-
harding of onderbeplanting.

Sedumwand 
Limeparts in Gorichem ontwikkelde een verticale sedumbeplanting als levende 
bekleding van een gebouw. De plantengevel kan in de onderconstructie van een ge-
bouw worden opgenomen.

Het Foamglas gevelsysteem van Pittsburgh 
 Corning Nederland bv in Nieuwegein is 

opgebouwd uit isolatieplaten van miljoenen 
gesloten glascellen, die bevestigd zijn aan de 
buitenzijde van een gevel. Deze isolatieplaten 
worden afgewerkt met een beschermingslaag van 
epdm met een zelfklevende cacheerlaag. Hiermee 
ontstaat een water- en dampdichte laag en een 
geïsoleerde wand waarbij worteldoorgroei onmo-
gelijk is. 
Tegelijk met het aanbrengen van de isolatielaag 

Foamglas
Het Foamglas groengevelsysteem bestaat uit een combinatie van een waterdichte, 
onbrandbare isolatielaag voorzien van een afwerking met een geleidingsconstructie 
voor klimplanten. Hiermee is een energiebesparende en duurzame gevelbegroeiing 
mogelijk voor zowel bestaande gevels als nieuwbouwprojecten.

Kenmerken
Foamglas  Grondgebonden. Isolatieplaat met daarop
 draad- of rasterconstructie.
Duurzaamheid  > 50 jaar isolatieplaten, overig afhankelijk 
 van montage en beplanting.
Vorstbestendigheid Afhankelijk van de klimplantkeuze.
Windbestendigheid Rekening houden bij verankering van het 
 systeem: 
 ■ tot 8 meter hoogte 0,5 kN/m2

 ■ tussen 8 en 20 meter hoogte 0,8 kN/m2

 ■ hoger dan 20 meter 1,1 kN/m2.

Brandwerendheid Isolatieplaten volledig brandwerend even-
 als de metalen klimsteunen, beplanting 
 zelf kan brandgevoelig zijn bij droge periode. 
Vandalisme Te beklimmen in geval van rasterconstructie. 
Max. belasting  Zie staaldraad en staalmat.
Beplanting Breed sortiment klimplanten toepasbaar.
Kosten per m2 Zie staaldraad en rastersysteem.
Garantie Levenslange garantie op materiaal, garantie
 op montage en constructie bij de aannemer.

worden in de achterliggende bouwschil draadein-
den vastgezet in een repeterend patroon. Deze 
dienen voor de bevestiging van verchroomde 
afstandhouders waarop staaldraden of een staal-
rooster worden gemonteerd. Samen met Zinco 
en Phoenix heeft Pittsburgh Corning het gevelbe-
groeningssysteem ontwikkeld. 

Beplanting en beheer
Voor de beplanting en het beheer gelden dezelfde 
voorwaarden als die van staaldraad- of staalras-
tersystemen. Klimplanten kunnen vanaf de grond 
of met speciale voorzieningen vanaf het dak via 
de staaldraden bezit nemen van de gevel. Er is 
nauwelijks onderhoud nodig voor de constructie 
en de beplanting wordt één of meerdere keren per 
jaar, eventueel met een hoogwerker, gesnoeid.

Kenmerken 
Limeparts Niet-grondgebonden.
Duurzaamheid >50 jaar roestvaststalen systeemmaterialen,
 levensduur beplanting nog onduidelijk, kan zich 
 op verticale wand niet uitzaaien.
Vorstbestendigheid Watergeefsysteem moet leeg zijn in de winter om
 vorstschade te voorkomen.
Windbestendigheid Systeem als onderdeel van een gevelsysteem is 
 berekend op harde wind, lange uitlopers van de 
 sedumbeplanting zullen eraf waaien. Hoe dit het 
 totaalbeeld beïnvloedt, moet nog blijken.
Brandwerendheid Toegepaste materialen zijn niet brandgevoelig, 
 beplanting zelf kan brandgevoelig zijn in droge 
 omstandigheden.
Vandalisme Toepassing voorkomt graffiti, moeilijk te beklimmen. 
Belasting Ongeveer 100 kg per m2.
Beplanting Verschillende sedumsoorten.
Kosten per m2 €350 per m2.
Garantie 10 jaar op beplanting, inclusief substraat en 25 
 jaar op constructie en onderdek.
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Rooster met begroeiing

Oppervlakteafwerking 
met weefsel

Foamglas T4 WDS 
gekleefd

Betonnen ondergrond

Druppelsysteem

Systeembakje met substraat

Overloopsysteem

Water

Cassette

Ophangsysteem

Isolatie

Gevel

Sedum
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De vegetatiewand van Copijn is opgebouwd 
 uit kant-en-klare groeiplaten met een onder-

grond van hard pvc-schuim bekleed met drie vlie-
zen. Daarin zijn plantzakjes of pockets gemaakt. 
De planten die in deze pockets worden geplant, 
krijgen water en voeding via een druppelleiding 
die bovenaan elke plaat is bevestigd. De water-
vasthoudende groeiplaten zijn doorwortelbaar en 
worden bevestigd op een stalen basisframe die in 
overleg met de aannemer wordt geconstrueerd.

Beplanting
De toegepaste vaste planten en kleine heesters 
zorgen met hun diversiteit voor een gevarieerd 
beeld. Door deze variatie is de kans op ziekten 
en plagen klein. Wonderwall is gebaseerd op 
aquacultuur. Een automatisch gestuurd irriga-
tiesysteem voorziet de planten min of meer 
continu van water waaraan voedingsstoffen zijn 
toegevoegd. Houvast vinden de planten in het 
vliesdoek. 

Beheer
De constructie zelf heeft nauwelijks onderhoud 
nodig, wel moet de beheerder de leidingen in de 
winter laten leeglopen om vorstschade te voor-
komen, en voedingsstoffen moeten af en toe bij-
gevuld worden. Het onderhoud aan de beplanting 
bestaat uit twee maal per jaar snoeien met een 
hoogwerker en eventueel inboeten op plaatsen 
waar de beplanting achteruit gaat. 

Wonderwall 
Wonderwall is een gepatenteerd systeem van Copijn Utrecht B.V. waarbij de 
beplanting wortelt in prefab groeiplaten. Door toepassing van vaste planten en 
kleine heesters onstaat een gevarieerd beplantingsbeeld.

Het frame aan de betonnen gevel bestaat uit 
 verzinkt staal en is met afstandhouders 

bevestigd. Hierdoor hangen de begroeide modules 
op 50 cm afstand van de muur en zullen de klim-
planten nauwelijks bij de gevel komen. Er blijft 
dus voldoende ruimte vrij voor onderhoud en 
ventilatie tussen beplanting en gevel. 

Beplanting
De klimplanten groeien in een groeimedium van 
grof zand met 5% organische stof en 8% afslibbare 
delen. Elke module heeft één soort beplanting. De 
soort wordt gekozen op basis van de standplaats, 
waarbij een geautomatiseerd watergeefsysteem 
met sensoren in de modules de vocht- en voe-

BSI/Mobilane-systeem
De groene wand van BSI en Mobilane is opgebouwd uit twee belangrijke onder-
delen, een stalen frame tegen de gevel als draagconstructie met hieraan bevestigd 
Mobilane Kant&Klaar-modules. De klimplanten zijn in deze modules voorgekweekt. 

Kenmerken
BSI/Mobilane  Niet-grondgebonden.
Duurzaamheid  >20 jaar betreft de materialen, afgestemd 
 op Nederlandse zeewindbelasting. 
Vorstbestendigheid Afhankelijk van klimplantenkeuze, gevoelig 
 door watergeefsysteem.
Windbestendigheid Dit systeem is zo ontwikkeld dat toename 
 van wind ervoor zorgt dat de constructie 
 vaster aan de gevel wordt gedrukt. Zo-
 doende speelt wind nauwelijks een rol bij
 de belasting van het systeem.
Brandwerendheid Toegepaste materialen zijn niet brand-
 gevoelig, beplanting zelf kan brandgevoelig 
 zijn in droge omgeving.
Vandalisme Gevoelig, beklimming van de gevel is 
 mogelijk.
Belasting  200 kg per m2.
Beplanting Ruime keus aan klimplanten, afhankelijk van 
 locatie.
Kosten per m2 Schatting €400.
Garantie 10 jaar inclusief groeigarantie bij onderhoud 
 volgens de richtlijnen van BSI-Bomenservice.

dingstoestand meten. Door dit systeem is er een 
grote keuze in klimplanten, rekening houdend 
met temperatuur, zon/schaduw en specifieke om-
standigheden zoals zeewind en vervuiling.

Beheer
De constructie zelf heeft nauwelijks onderhoud 
nodig. Bij kans op vorst in de winter moeten de 
leidingen leeg zijn om vorstschade te voorkomen. 
De beplanting wordt twee maal per jaar gesnoeid 
met een hoogwerker en eventuele inboet wordt 
hiermee gecombineerd. Voedingsstoffen worden 
aan het water toegevoegd en watergeven is vol-
ledig geautomatiseerd.
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Kenmerken
Wonderwall Niet-grondgebonden.
Duurzaamheid Materialen >50 jaar, levensduur van de beplanting is 
 afhankelijk van de soort vaste planten. 
Vorstbestendigheid Materialen zijn vorstbestendig, vorstschade bij 
 beplanting is mogelijk als het watergeefsysteem niet 
 leeg is.
Windbestendigheid Bovenste rand van de gevels zijn kwetsbaar voor 
 windschade.
Brandwerendheid Materialen zijn niet brandwerend, maar door 
 vochtigheid van de gevel is het brandrisico laag.
Vandalisme Eventueel diefstal van planten.
Belasting 100 kg per m2.
Beplanting Kleine heesters en vaste planten, zeer divers.
Kosten per m2 Vanaf €350.
Garantie 10 jaar inclusief groeigarantie in combinatie met een 
 langdurig onderhoudscontract door Copijn.
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Zes keer 
verticaal ontwerpen
Kiepende plantenbakken, hanggoten gevuld met sedums, een muur begroeid met 
buxusbollen. Op de Belgische woonbeurs Sfeer waren begin dit jaar zes tuinen te 
bewonderen waarin het groen verticaal domineerde.

planten staat. De natuurlijke groeivormen zijn 
voor De Boel het uitgangspunt. ,,In dit ontwerp 
streef ik naar zo min mogelijk onderhoud.’’ Het 
groen dient zichzelf te reguleren. ,,Net als op een 
oude muur spontaan sedums en succulenten 
gaan groeien, is er op de wand veel ruimte voor 
spontane ontwikkelingen.’’

De horizontale oppervlakte van de tuin bestaat 
voor een deel uit een verhoogde houten zitbank 
die aan de rechterkant wat breder is. Voor de 
ruimtewerking heeft De Boel hier een boom, bij-
voorbeeld een Amelanchier neergezet.

Herbs 90 degrees: 
tuinieren tegen de muur

Het ontwerp van Bram Delfosse uit Zulte werd 
door het Belgische maandblad Actief Wonen van-
wege zijn eenvoud en makkelijke toepasbaarheid 
met de Persprijs bekroond. Daarmee won de jonge 
tuinarchitect de ontwerpwedstrijd. In zijn Herbs 
90 degrees zijn twee 8 m lange wanden bekleed 
met groen. Alle aandacht gaat echter uit naar de 
zogenoemde bibliotheekwand. Met deze wand, 
waaraan tientallen kleine bloembakjes zijn beves-
tigd, wil Delfosse jonge gezinnen ondanks hun 
hectische en drukke leven verleiden weer aan het 
tuinieren te slaan. 

De bloembakjes worden met een eenvoudig op-
hangsysteem – ,,een beetje doe-het-zelver knut-
selt zo iets in elkaar’’ – aan de wand bevestigd. 
Het aantal bakjes en het ritme waarin ze worden 
opgehangen is variabel en geheel afhankelijk van 
de smaak van de tuineigenaren. Ook zijn er vele 
variaties mogelijk in het soort groen waarmee de 
bakjes gevuld worden. Om het de eigenaar ge-
makkelijk te maken heeft Delfosse de afmetingen 
van de bakjes (27 x 9 x 9 cm) zo afgestemd dat er 
drie P9-potjes in passen, een veelgebruikt formaat 
in tuincentra. ,,Groot tuinmateriaal, zoals een 
grasmaaier of een snoeischaar, heb je hiervoor 
niet nodig, misschien slechts een schopje. Boven-
dien hoeft het niet veel te kosten.’’ Om het idee 

Tekst Miranda Vrolijk  
Beeld van besproken 
tuin- en landschaps-
architecten
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structie volgens de tuinarchitecte minder water 
wordt verspild. ,,Wanneer de bovenste bak open-
staat, krijgt de onderste bij regen toch ook water. 
Je hoeft dus niet veel extra leidingwater te gebrui-
ken.’’ Met opzet heeft Carron de bakken een fors 
formaat gegeven – 1 m breed, 50 cm diep – om 
uitdroging tegen te gaan. Om de wand niet te 
zwaar te laten worden, heeft ze kunststof als ma-
teriaal gebruikt.

De 8 m lange muur en een metalen constructie 
aan de linkerkant zijn beide begroeid met ver-
schillende soorten inheemse klimplanten, zoals 
roos, clematis, kamperfoelie en winterjasmijn. 
Hiermee wil Carron laten zien dat er met deze 
’gewone’ planten veel meer gedaan kan worden. 
,,Om verticale groene tuinen te creëren, worden 
allerlei ingewikkelde artificiële constructies be-
dacht, maar je kunt ook gewoon meer klimplan-
ten planten.’’ 

Projected: spontane successie 
als op een oude muur

Bart de Boel uit Westerlo heeft in zijn ontwerp 
Projected traditionele tuinontwerpen als water en 
groen volledig naar de muren geprojecteerd, zodat 
de horizontale oppervlakte in zijn geheel gebruikt 
kan worden voor andere activiteiten. Daardoor is 
volgens hem in de kleine stadstuin zelfs ruimte 
om een feest te geven, zonder dat dit ten koste 
gaat van het groen.

De twee kleine zijwanden bestaan uit transpa-
rante bamboeschermen met een onderbegroeiing 
van mossen. De 8 m lange achterwand wordt 
vooral gedomineerd door een projectiescherm 
van 2 bij 3,5 m. Hierover laat de tuinarchitect 
water vloeien. In combinatie met bijvoorbeeld een 
afbeelding van een kolibrie die op het scherm ge-
projecteerd wordt, geeft dit een speels effect aan 
de tuin. 

Rondom het projectiescherm is de wand be-
kleed met plantkorven gevuld met substraat 
waarin een losse beplanting van varens en vaste 

De ontwerpwedstrijd ’Buiten verbeelding’ van 
 de Belgische woonbeurs Sfeer die in maart 

in Gent plaatshad, stond dit jaar in het teken 
van verticale tuinen. Jonge tuinontwerpers die 
maximaal vijf jaar zijn afgestudeerd, kregen de 
opdracht een tuin te ontwerpen met verticaal of 
hangend groen. De steeds schaarser wordende 
ruimte in vooral het stedelijk gebied vormde de 
aanleiding voor dit thema. 

De jonge ontwerpers die deelnamen aan de 
groenwedstrijd kregen een oppervlakte ter be-
schikking van 4 m breed en 8 m lang. De 8 m 
lange muur langs de tuin mocht maximaal 4 m 
hoog worden. Uit de inzendingen heeft de jury 
zes ontwerpen gekozen die daadwerkelijk op de 
woonbeurs werden gerealiseerd. Deze worden in 
dit artikel gepresenteerd.

Stadsnatuur in schuifjes: 
het groen opbergen

Van de zes winnende ontwerpen oogt die van 
Bjoke Carron uit Gent het groenst. Niet alleen de 
drie muren van de tuin zijn volop begroeid, ook 
het grootste gedeelte van de horizontale opper-
vlakte heeft de tuinarchitecte volgezet met bloe-
men en planten. Desondanks biedt een houten 
terras nog ruimte om buiten te zitten. 

Het opvallendste element in de tuin is de tuin-
wandkast aan de rechtermuur. ,,Om binnen ruim-
te te winnen ga je stapelen’’, redeneerde Carron. 
In combinatie met haar voorliefde voor wandkas-
ten leidde dit principe tot de wand met kiepende 
bakken. Het groen − vaste planten, eenjarigen of 
bloembollen − wordt daarin als het ware opgebor-
gen. ,,In de onderste laden kunnen de eigenaren 
groenten en kruiden telen. Ook kan een van de 
bakken gebruikt worden om het tuinmateriaal in 
op te bergen. Voor een sobere aanblik in de winter, 
doe je de bakken gewoon dicht.’’

Carron heeft gekozen voor kiepende bakken en 
niet voor schuivende laden zoals dat gebruikelijk 
is bij een echte wandkast, omdat in haar con-
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van een bibliotheek te benadrukken heeft de ar-
chitect een ladder tegen de muur gezet. Daarmee 
kunnen ook de bovenste bakjes worden gevuld.

De tweede 8 m lange wand is ook begroend, 
maar heeft een sobere uitstraling, zodat het ac-
cent op de tegenoverliggende bibliotheekwand 
ligt. Tegen deze wand groeit een Liquidambar sty-
raciflua ’Worplesdon’ in leivorm en de klimplant 
Trachelospermum jasminoides. Delfosse heeft voor 
deze niet-woekerende soort gekozen omdat hij de 
muur niet beschadigt.

Een ander verticaal element in de tuin is de 
schuine wand van cortenstaal tegen de achterste 
muur waarover water stroomt. Naast de ruim-
tewinst die dit ten opzichte van een horizontale 
vijver oplevert, kun je volgens Delfosse het water 
nu beter zien en aanraken.

Vedere e pacificare: 
Buxus als gevelbegroener

De enige Nederlander in het gezelschap van 
louter Belgen, Igor van Nunen uit Geertruiden-
berg, heeft in zijn ontwerp vooral naar rust en 
eenvoud gestreefd. ,,In een kleine tuin als deze 
willen mensen vaak veel te veel proppen. Maar 
met een minimaal aantal planten krijg je veelal 
het mooiste effect.’’ In zijn ontwerp heeft hij dan 
ook slechts drie soorten toegepast: Buxus, Gleditsia 
en de witte boerenhortensia. Daarnaast laat hij in 
zijn ontwerp zien dat zelfs een klassieke plant als 
de Buxus op de gevel kan worden toegepast.

 In het midden van de 8 m lange wand laat Van 
Nunen een reeks bollen van verschillende groot-
tes uit de muur groeien. Hij wil daar onder meer 
mee laten zien dat Buxus er niet alleen is om voor 
structuur te zorgen, maar ook heel goed zelf cen-
traal kan staan. ,,Vanuit de woonruimte heb je nu 
een permanent zicht op onveranderlijk groen en 
dat is rustgevend.’’ 

De bollenwand vloeit langzaam over in het ho-
rizontale gedeelte van de tuin dat is bestraat met 
grote natuurstenen tegels. Daarmee voorkomt Van 
Nunen een al te abrupte overgang van verticaal 
naar horizontaal. Tussen de buxusbollen in het 
horizontale gedeelte heeft de architect een even-
eens bolvormig waterfonteintje geplaatst om zo 
beweging en koelte in de tuin te brengen.

Twee Gleditsia aan weerszijden van de tuin 
zorgen voor hoogte.  Rondom de bomen laat de 
architect de Buxus terugkomen samen met witte 
hortensia’s vanwege – alweer – de mooie bollen-

structuur. Deze laatste kan ook door een andere 
langbloeiende soort vervangen worden. 

Les étages verts: een plant als parasol
In tegenstelling tot zijn vijf collega’s heeft Brecht 
Catteeuw uit Marke voor een compleet andere be-
nadering gekozen voor een verticale tuin. Eigen-
lijk kun je bij zijn ontwerp niet van echt verticaal 
groen spreken, wel van groen op verschillende 
hoogten waardoor de architect een flinke ruimte-
winst boekt – zo’n 15 m2 – waarmee naar zijn me-
ning toch een volwaardige tuin te realiseren valt. 

Op vier verschillende ’groene etages’ past Cat-
teeuw diverse tuinelementen en groensoorten 
toe. Het eerste niveau bevindt zich een tiental 
centimeters onder het maaiveld. Daar heeft de 
tuinarchitect een zandbak ingepast die afgedekt 
kan worden met een houten terras dat van links 
naar rechts over de blauwe, hardstenen bestrating 
schuift. Het tweede niveau bestaat uit een riet-
zone, een langwerpige vijver waarin een waterval 
eindigt en een strook kunstgras die naar de trap 
leidt. Catteeuw heeft voor de kunstvorm gekozen 
omdat volgens hem een lapje echt gras in de klei-
ne tuin relatief te veel onderhoud zou vragen.

Een trap verbindt het tweede met het vierde 
niveau. De treden ervan zijn eveneens in kunst-
gras uitgevoerd vanwege de groene kleur. De tra-
ditionele leuning heeft de tuinarchitect vervangen 
door vaste planten, waarmee er extra groen in de 
tuin komt terwijl de gebruikers toch op veilige 

afstand blijven. De twaalf treden beelden de tuin-
kalender uit. Op elk ervan komt een vaste plant 
die in de betreffende maand past. Een schuine 
wand verbindt de vijvers op het eerste en vierde 
niveau. De helling is uitgevoerd in vlakke, donker-
grijze natuurstenen onderbroken door een strook 
gestapelde keien. Daardoor stroomt het water niet 
alleen rustig naar beneden, maar ook heel be-
weeglijk wanneer het over de keien heen gaat. 

Het vierde niveau bevindt zich op hetzelfde 
niveau als het woonhuis en wordt gevormd door 
het dak van de tuinberging. Hiermee behaalt Cat-
teeuw de al eerder genoemde ruimtewinst. Het 
dak is voor het grootste gedeelte beplant met 
solitaire vaste planten en een aantal bomen, 
zoals een Hamamelis. Daarnaast bevindt zich op 
ditzelfde niveau het opvallendste element van de 
tuin: een plant als parasol. De tuinarchitect denkt 
dat hiervoor Rhus typhina een geschikte soort is, 
omdat de fluweelboom al de vorm van een para-
sol heeft en het licht filtert. De levende parasol is 
zowel in de lengte als de breedte over kabels te 
verschuiven. 

Terrasse verticale: 
blauwgroene waterval

Het architectenduo Landscrapers, dat wordt ge-
vormd door Steven Petit en Wouter Verbrugghe uit 
Gent, tekenden voor het ontwerp ’Terrasse ver-
ticale’. Zij verwachten dat de beperkte stadstuin 
voornamelijk zal worden gebruikt als terras en 
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hebben daarom het groen bijna volledig naar de 
verticale wand verplaatst. 

Deze wand bestaat uit cortenstalen hanggoten. 
De goten kunnen worden beplant met verschil-
lende daktuinsoorten en bieden ondersteuning 
voor klimplanten. Tegelijkertijd stroomt er water 
overheen. ,,Samen vormen de weelderige klim- en 
sedumplanten met het water een blauwgroene 
waterval’’, aldus het duo. Waarmee de goten wor-
den beplant, is geheel afhankelijk van de wensen 
van de eigenaren.

Het water van de verticale tuinwand mondt uit 
in een kleine, spiegelende waterpartij en verbindt 
zodoende de wand met het horizontale gedeelte 
van de tuin. Langs de twee andere muren zijn 
eveneens twee smalle waterloopjes voorzien. 
,,Daardoor lijkt het terras te zweven.’’ In eerste 
instantie oogt dit terras wat kaal, maar schijn be-
driegt: Petit en Verbrugghe hebben namelijk licht-
doorlatende litracontegels toegepast. In de tegels 
is ledverlichting verwerkt. De eigenaar van de tuin 
kan met een afstandbediening zelf het lichtpa-
troon en de kleur ervan bepalen, afhankelijk van 
zijn humeur of wat hij gaat doen in de tuin.

Verder hebben de twee in het terras een bo-
mengroep van Betula utulis var. jacquemontii ge-
plaatst vanwege de strakke stam met helderwitte 
bast. Als pioniersoort verbeelden de bomen in de 
tuin de drang naar zonlicht.  <

chitect een ladder tegen de muur gezet. Daarmee 
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Franse mur végétal vertaald 
naar Hollandse groene wand 
De vegetatiemuren van Patrick Blanc op het tuinfestival in Chaumont brachten Helicon-docent 
Marcel Langenhuijsen op een idee. Hij wilde zijn leerlingen kennis laten maken met dit groene 
specialisme. ,,Heel leerzaam’’, vinden leerlingen en docent achteraf. 

Ervaring met het realiseren van groene wanden  
 ontbreekt in menig groenbedrijf. Des te op-

merkelijker is het dat mbo-leerlingen van Helicon 
in Helmond deze ervaring inmiddels wel hebben. 
Twee groepen van vier leerlingen maakten de 
afgelopen maanden mobiele groene wanden. Het 
bleek een project van vallen en opstaan, waarin 
zij veel leerden. Ruud van de Manakker, een van 
de leerlingen, kijkt met een goed gevoel terug. ,,De 
opdracht was leuk, want best bijzonder. Wat wij 
hebben gemaakt is niet standaard. Het was soms 
moeilijk maar het resultaat is de moeite waard.’’

Over de constructie is eerst een laag worteldoek 
gespannen. Daaroverheen zijn twee lagen bevloei-
ingsmat aangebracht, met daartussen kippengaas. 
Het idee om kippengaas te gebruiken ontstond 
pas tijdens de opbouw. Door het gaas iets uit te 
buigen, werd het makkelijker het plantmateriaal 
erin te zetten. De leerlingen waren bang dat door 
snijden in en trekken aan de bevloeiingsmat het 
materiaal zou scheuren waardoor de planten niet 
goed blijven zitten. Het gaas geleidt als het ware 
de mat en vormt een ’houder’ voor de planten.

Langs de bovenrand van de constructie loopt 
een watergeefslang. Net als op de kwekerij komen 
uit deze hoofdslang (diameter 25 mm) kleinere 
slangetjes die afhangen en zorgen voor de be-
vloeiing. Het water komt uit een bak die tussen de 
beide wanden staat en een capaciteit heeft voor 
twee dagen. 

Voor de groene aankleding zijn vooral vaste | 
en klimplanten toegepast, zoals Heuchera, Ajuga, 
Alchemilla, Bergenia, Clematis, Asarum, Vinca, Vero-
nica, Passiflora, Hydrangea anomala subsp. petiolaris 
en Astilbe. Met opzet is de stellage voorlopig 

noord-zuid neergezet. Dit maakt verschillen in de 
begroeiing zichtbaar.

Leerpunten
Van de Manakker heeft veel geleerd. Organisa-
torische zaken als samenwerken, het maken en 
nakomen van heldere afspraken, en het letten op 
de plek van buitenkranen en aansluiting op het 
elektriciteitsnet (voor de tijdschakelaar op het wa-
tergeefsysteem) kwamen aan bod. En dan waren 
er nog onvoorziene omstandigheden. Zo plukten 
kraaien stukken uit de bevloeiingsmatten die ze 
gebruikten als bouwmateriaal voor hun nesten.

Ook de technische invulling was voor verbe-
tering vatbaar. De bevloeiing bleek bijvoorbeeld 
een zorgenkind. Doordat de kleine slangetjes een 
te kleine diameter hadden, verstopten ze regel-
matig. Hier zijn inmiddels ruimere slangetjes 
aangebracht. Bovendien zakt het water in de mat 
te snel naar beneden waardoor de beplanting 
bovenin vocht tekort komt. Dit is opgelost door 
regelmatiger te bevloeien met behulp van een 

Tekst Paula Klap 
Beeld Bert Jansen en 
Paula Klap

Vernieuwend onderwijs
Marcel Langenhuijsen, docent 
en ontwerper, werd bij een 
bezoek aan het tuinenfesti-
val in Chaumont-sur-Loire 
geïnspireerd door de groene 
wanden van Patrick Blanc. 
Langenhuijsen zag mogelijkhe-
den voor zijn leerlingen want 
,,ook in het onderwijs moet je 
vernieuwende dingen aanpak-
ken’’. 
Een tweede reden om met groe-

ne wanden aan de slag te gaan 
was de nieuwe locatie voor de 
school. ,,Op onze nieuwe plek 
hebben we weinig buitenruimte. 
Maar een groene campus moet 
een groene uitstraling heb-
ben. Deze ruimtebesparende 
constructies leveren daar een 
bijdrage aan.’’
Tot slot hoopt de docent met 
dit project te laten zien hoe je 
een kleine ruimte met relatief 

beperkte middelen toch groen 
kunt maken.
Met de in Chaumont verza-
melde informatie konden twee 
projectgroepen op school aan 
de slag. Dit gebeurt in een 
’leeronderneming’ waarbinnen 
leerlingen zelfstandig aan een 
project werken. Hierin wordt 
een beroep gedaan op zowel 
bedrijfsorganisatorische als vak-
technische vaardigheden. 

tijdschakelaar. Door een vlottersysteem vult de 
waterton zich nu automatisch. Nadat de planten 
in de wand waren aangebracht, had de school 
vakantie. Juist die periode kenmerkte zich door 
harde, droge wind en veel zon. ,,Gelukkig heeft de 
conciërge toen de planten water gegeven’’, lacht 
Van de Manakker, ,,anders weet ik niet hoe ze er 
nu hadden bijgestaan. Deze problemen hebben 
we na ons eindexamen opgelost.’’ ,,Sowieso krij-
gen de planten een terugval doordat zij van aarde 
overgaan naar een semi-hydro-ondergrond. Maar 
dood gaan ze daar niet aan’’, zegt Langenhuijsen.

Toekomst
Van de Manakker deinst er na de opgedane erva-
ring niet voor terug ook later in de praktijk groene 
wanden toe te passen. ,,Zeker als er ruimtegebrek 
is, is dit een mooie manier om toch een groene 
aankleding te realiseren.’’ Zijn docent voegt daar-
aan toe dat het ook interessant is te kijken of de 
beregening op zonne-energie kan werken. ,,Daar 
moet het in de toekomst heen.’’  <

Dankzij het – onzichtbare –  
kippengaas is het planten 
goed te doen zonder dat het 
worteldoek beschadigt. 

Foto links  De leerlingen  
maken hun verrijdbare 
groene wanden plantklaar.

Ruud van de Manakker (links) en zijn 
docent Marcel Langenhuijsen.
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Vooronderzoek
De leerlingen startten hun opdracht in september 
2006. Aanvankelijk staken ze veel tijd in vooron-
derzoek, daarbij dankbaar gebruik makend van 
internet. Ze bekeken materialen, constructies, 
planten, toe te passen aantallen en bevloeiing. 
Voor dit laatste bezochten ze een handelskwekerij 
in de regio. Dit bedrijf werkt met druppelslangen 
onder de bevloeiingsmat op de tafels. Uit de slan-
gen kwamen kleinere slangetjes waarlangs het 
water in de teeltmat uitvloeit. Naar dit idee reali-
seerden de Heliconners ook hun bevloeiing. 

Voor de staalconstructie die de Brabanders wil-
den bouwen, werd een ouder – een bouwkundig 
tekenaar – geconsulteerd. Met alle verzamelde 
informatie konden de leerlingen hun ontwerp 
maken en vervolgens een begroting opstellen. Zij 
legden het totale plan voor aan de opdrachtgever, 
in dit geval de directeur van de school. Hij kende 
dit ,,aparte idee’’ budget toe en daarmee was de 
realisatie van de groene wanden nabij.

Opbouw 
Na het akkoord van de directie kon het bouwen 
beginnen. Van de Manakker schat in dat er zo’n 
100 uur in de opbouw van de hele constructie zit. 
Voor de 3 x 2 x 0,8 m (b x h x d) grote wanden zijn 
stalen kokerprofielen gebruikt van 4,5 x 4,5 cm. 
Hoewel aanvankelijk het idee was de constructie 
te lassen, is uit praktische overwegingen toch ge-
kozen voor het monteren met bouten.
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