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De enquête werd verstuurd naar alle 308 Vlaamse steden en gemeenten. 33 ervan hebben de vraag 

beantwoord en de enquête ingevuld. Dit geeft ons toch al een eerste inzicht in de problematiek en 

de belangrijkste pijnpunten. 

 

Algemeen 

- Kent u groene wanden (klimplanten en/of Living Wall Systems)? 

 

 

- Is er voldoende informatie beschikbaar omtrent de voordelen van groene wanden? 

 

 

- Is er voldoende technische informatie (richtlijnen / bestekteksten / lastenboeken / …) 

beschikbaar omtrent de toepassing van groene wanden? 

 

 

  



Kunnen groene wanden 

- Leiden tot een aangenamer klimaat in uw gemeente? 

 

 

- Milieuproblemen zoals wateroverlast, hitte en fijn stof reduceren? 

 

 

- De sociale cohesie verhogen? 

 

 

- De gemeente aantrekkelijker maken voor jong en oud? 

 



 

- Leiden tot hogere kosten (onderhoud, herstellingen)? 

 

 

- Schade toebrengen aan bestaande panden? 

 

 

  



Ervaringen 

Heeft u ervaring met groene wanden (klimplanten of Living Wall Systems)? 

 

 

Indien ja, ervaring: 

 

 

Feedback van inwoners en/of groendienst (indien bekend) 

- Negatieve is meer onderhoud en soms schade aan gebouwen (Asse) 

- Het is een goede manier om op een beperkte oppervlakte toch groenvoorzieningen te 

realiseren (Overijse) 

- Ik krijg allerlei reacties van burgers: enthousiast, terughouden, negatief.. Mensen zijn 

verschillend, zelfs die groen aan gevel leuk vinden hebben heel verschillende voorkeuren. 

Sommige willen iets laags, andere willen het kunnen controleren en weer anderen willen 

niets liever dan heel hun gevel te laten begroeien. Negatieve reacties komen bij ons van 

mensen die overlast ervaren van on-onderhouden groene gevels (overhangende takken, 

stekels…). Terughoudendheid bij mensen die insectenvrees hebben of voor hun leidingen of 

gevel vrezen (Antwerpen) 

- Positief (Merchtem) 

- Onbekend, Knelpunten: breedte voetpaden wordt soms in het gedrang gebracht bij aanleg 

van een tegel- of geveltuintje (Hooglede) 

- Aanleg geveltuintjes werd administratief vereenvoudigd (zie reglement op website Stad 

Gent). Bij elke heraanleg van het trottoir of de hele straat, worden bewoners geïnformeerd 

over de mogelijkheid tot aanleg van een geveltuin. In smalle straten waar er geen 

straatbomen kunnen geplant worden, worden geveltuinen actief gepromoot om groen in het 

straatbeeld te krijgen. De Groendienst voorziet gratis infoavonden en heeft een hele mooie 

brochure over klimplanten, te downloaden van de website van Stad Gent.  

 



Interesse 

Is er in uw gemeente vraag naar een groenere buurt? 

 

 

Wie stelt de vraag? 

 

 

- Andere: eigen diensten (Lint), zowel burgers als gemeentebestuur (Overijse), 

stedenbouwkundig ambtenaar (Duffel), Imkers (Hooglede) 

 

Hebben zij inspraak in de planning? 

 

 

Wie neemt de beslissing om een bepaald plan te laten uitvoeren? 

- Dienst leefmilieu en ruimtelijke ordening werkten een plan uit rond vergroening in het 

centrum, op basis van een wandeling met 40 burgers in het centrum (betrokken stedelijke 

diensten) (Genk) 

- College van burgemeester en schepenen (Edegem) 

- In Ieper hebben we reeds een subsidiereglement voor gevelgroen aan te brengen. 



- Het college van burgemeester en schepenen, op voorstel van de stedelijke diensten (Geel) 

- Bestuur, met ondersteuning van de adviserende diensten (Lint) 

- College na advies groendienst (Maldegem) 

- College van burgemeester en schepenen (Schoten) 

- Gemeentebestuur (College van burgemeester en schepenen) (Asse) 

- Het college (Bever) 

- Afhankelijk, privé – de burger; openbaar – het college van burgemeester en schepenen 

(Overijse) 

- Schepencollege (Wommelgem) 

- Aan de eigen gevel beslist de burger zelf, indien zijn stoep breed genoeg is. We geven 

plantenadvies aan individuelen en aan straatgroepen. Er zijn ook meer en meer scholen die 

een groene gevel aanleggen (straatkant en/of speelplaatskant). Een jeugdorganisatie klopte 

bij ons ook eens aan voor plantenadvies maar uiteindelijk is het een groene graffiti geworden 

(Antwerpen) 

- College van burgemeester en schepenen (Duffel) 

- College (Merchtem) 

- Schepencollege / gemeenteraad (Schoten) 

- De eigenaar en het gemeentebestuur (Kuurne) 

- Gemeente i.s.m. private ontwikkelaars (Beveren) 

- Groendienst i.s.m. college (Hooglede) 

- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen is verantwoordelijk voor de heraanleg van het 

openbaar domein. Alle stadsdiensten worden wel betrokken in het ontwerpproces. Ideeën 

van buurtbewoners worden via Dienst Buurtwerk en Dienst Gebiedsgerichte Werking 

meegenomen. Bij grote projecten is er een klankbordgroep die de buurt vertegenwoordigd. 

Alle plannen worden steeds voorgesteld aan de bewoners voor eventuele bijsturing alvorens 

de bouwaanvraag wordt ingediend. (Gent) 

 

Beleid 

Wat zijn voor u belangrijke criteria om een groene wand te voorzien op openbaar domein of de grens 

openbaar/privédomein (gevels)? 

- Het creëren van een groen straatbeeld (Zomergem) 

- Meer groen in het centrum (vergroening stadscentrum), waterhuishouding van gebouwen, 

Genk heeft niet zo’n urban heat Island effect, lijkt me. Wel kan naar fijn stof (veel auto’s), 

ervaring en waterhuishouding een groene wand erg positief zijn. 

- Vergroening van de buurt (Laakdal) 

- Vergroening van de buurt (Edegem) 

- Toegankelijkheid (Ieper) 

- Onderhoud, rendement, noodzaak (bijvoorbeeld afwerken minder aantrekkelijke gevel) 

(Merelbeke) 

- Groene uitstraling (Geel) 

- Technische mogelijkheid (draagkracht gebouw – schade door wortels – breedte van een 

voetpad ikv verkeersveiligheid), prijs van aanleg en later onderhoud, visuele meerwaarde / 

ruimtelijke inpasbaarheid, mate van zichtbaarheid ikv impliciete vorm van sensibilisering 

(Lint) 

- Voldoende doorgang op het voetpad, geen schade aan openbaar domein (Oudenaarde) 



- Goed onderhoud, geen overwoekering (Lo-Reninge) 

- Onderhoudskosten, bereikbaarheid, beschikbare ruimte (Maldegem) 

- Reductie fijn stof, captatie CO2, tegengaan hittestress, toename biodiversiteit (Schoten) 

- Meerwaarde voor gebouw en omgeving, onderhoud mogelijk, uitzicht, biodiversiteit (Asse) 

- Impact op omgeving, straatbeeld, of voetpad na het aanbrengen van de groenwand niet te 

smal wordt (Kortemark) 

- Onderhoudsvriendelijk, bij- of insectenvriendelijk (Pittem) 

- Algemene bemerking: Bever is een kleine faciliteitengemeente en heeft weinig financiële 

middelen en personeel. We moeten ons best doen om te volgen met alle verplichtingen en 

hebben dus niet echt middelen en tijd voor zulke, vaak wel leuke, zaken. Ik vul deze enquête 

thuis in, want op het werk geen tijd daarvoor. 

- Voorbeeldfunctie van de gemeente (Overijse) 

- Nog niet bekend (Wommelgem) 

- De esthetische waarde lijkt me zelf het belangrijkste criteria. Er wordt meer ruimte gecreëerd 

voor groen in het straatbeeld. (Opglabbeek) 

- Mensen die advies bij me komen vragen, doen het meestal voor een groener, aangenamer 

straatbeeld. (Antwerpen) 

- Het moet mooi blijven en goed onderhouden worden. Momenteel zijn er hierover nog geen 

vragen gesteld door burgers bij de gemeente. De voordelen (behalve het mooie uitzicht) zijn 

niet gekend. (Hoeilaart) 

- Vergroening straatbeeld, technische haalbaarheid?, onderhoud?, kostprijs? (Lommel) 

- Mag geen schade veroorzaken aan bestaande panden (Duffel) 

- Geen overlast veroorzaken voor de voetgangers (Diksmuide) 

- Groene uitzicht, klimaatregulering (Ranst) 

- Momenteel is er niet echt interesse voor groene wanden binnen onze gemeente. We hebben 

nog geen vragen naar informatie binnen gekregen op onze dienst. (Moorslede) 

- Kwaliteit woonomgeving (Retie) 

- Geschikte locatie, implicaties onderhoud, meerwaarde omgeving (Schoten) 

- Aangename leefomgeving en hogere beeldkwaliteit van de omgeving. (Kuurne) 

- Rooilijnplan, RUP’s en BPA’s (Beveren) 

- Breedte voetpad (Hooglede) 

- Hitte-eiland effect reduceren. Aangenamere leefomgeving. (Gent) 

 

Is er momenteel een (duidelijke) regelgeving rond de installatie van groene wanden (groene gevels 

en/of Living Wall Systems) in uw stad of gemeente? 

 

 



Worden inwoners gestimuleerd om geveltuintjes (dit zijn groene gevels met klimplanten) aan te 

leggen? 

 

 

Indien ja, hoe? 

- Gemeentelijk reglement (Edegem) 

- Bij herinrichtingswerken worden alle woningen hiervan op de hoogte gesteld (Ieper) 

- Elke vorm van groen wordt aangemoedigd (Overijse) 

- Gratis advies via telefoon of persoonlijk, inspiratie verstrekken via leuke voorbeelden 

(www.plantwerpen.be) en kennis via plantenfiche’s (www.antwerpen.be/stadstuinieren), 

financiële steun voor straatgroepen via Stadsmakers. De regels zijn sinds 2015 ook 

versoepeld, ook smallere straten komen nu in aanmerking en voor een geveltuintje is er geen 

vergunning meer nodig. District Antwerpen en Borgerhout stimuleren in 2016 ook groene 

slingers. (Antwerpen) 

- Subsidies voor gevelbegroening (Duffel) 

- Stedenbouwkundige vergunning (Diksmuide) 

- Mensen kunnen geveltuintje aanvragen. Gemeente neemt steen weg uit voetpad en zorgt 

voor aanplanting. Bewoners moeten zelf instaan voor onderhoud. (Merchtem) 

- Juridische zekerheid (politiereglement), promotie (verdeling plantgoed), communicatie 

(informeren) (Schoten) 

- Via sensibilisatieacties (Hooglede) 

- Bij heraanleg van straten, via gratis infomomenten, via communicatiekanalen 

(stadsmagazine, website, brochure). Alle info gebundeld op: https://stad.gent/natuur-

milieu/wat-kan-u-zelf-doen/creëer-meer-groen/fleur-uw-gevel-op (Gent) 

 

Bent u bereid om middelen (geld of andere) in te zetten indien bewoners een groene wand wensen 

te installeren? 

 



Staan er in de nabije toekomst projecten op stapel waarin groene wanden voorzien worden? 

 

 

Groene wanden op openbaar domein 

Indien u een groene wand zou aanleggen op openbaar domein, welk type zou dit dan zijn? 

 

 

Indien u een groene wand zou aanleggen op openbaar domein, wie zou er dan instaan voor het 

onderhoud? 

 

 

Indien Andere, specifieer: 

- Afhankelijk van type muur en eigenaar van het project zal het project uitbesteed worden 

(Lint) 

- Afhankelijk van de situatie eigen groendienst of externe firma (Kortemark) 

- Nog niet beslist (Wommelgem) 

- De groene gevels staan op openbaar domein maar wel tegen de muur van particulieren of 

scholen. Ze staan zelf in voor het onderhoud. District Antwerpen financier vanuit de 

burgerbegroting het onderhoud van groene slingers (deel boven de rijweg). (Antwerpen) 

- Klimplanten door Groendienst, Living Wall door externe firma (Gent) 



Conclusie 

Er is veel vraag naar meer groen in de bebouwde omgeving. De vraag wordt meestal door de 

bewoners gesteld.  

Slechts 20% van de steden en gemeenten heeft ervaring met groene wanden. Slechts 17% heeft een 

(duidelijke) regelgeving rond groene wanden. 

De stedenbouwkundige diensten vinden dat er nog te weinig informatie bekend is en dat er te weinig 

technische kennis beschikbaar is.  

In bijna 70% van de gevallen worden inwoners niet gestimuleerd om geveltuintjes aan te leggen. 

 

Bijlage 

Lijst met gemeenten die de enquête hebben ingevuld: 

 

Antwerpen 

Asse 

Bever 

Beveren 

Diksmuide 

Duffel 

Edegem 

Geel 

Genk 

Gent 

Hamont-Achel 

Hoeilaart 

Hooglede 

Ieper 

Kortemark 

Kuurne 

Laakdal 

Lint 

Lo-Reninge 

Lommel 

Maldegem 

Merchtem 

Merelbeke 

Moorslede 

Opglabbeek 

Oudenaarde 

Overijse 

Pittem 

Ranst 

Retie 

Schoten 

Wommelgem 

Zomergem 


