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Groen Bouwen 
Groene gevels voor duurzame gebouwen en steden 

WP 1: diagnose bestaande toestand 
Bezoek groene wand Bent Shoes, Waregem 
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Project: Kantoorgebouw Bent Shoes 
Adres: Eugène Bekaertlaan 8, 8790 Waregem 
Architect: Goedefroo + Goedefroo Architecten 
Algemene aannemer: Dedeyne Construct 
Uitvoerder groene gevels: Ecoworks 
Aanwezig: Ine Knoops (WTCB), Hildegard Moreels (Bouwunie), Jan Vancayzeele (AVBS – groen 
groeien) 
 
Specificaties 
 

• Situering: buiten 
• Oriëntatie: Noord-Oost 
• Installatiejaar: 2013  
• Oppervlakte: 20m hoog, 4m breed, 80m² 
• Systeem: Living Wall System 
• Details systeem: twee lagen textiel vastgemaakt op platen die op hun beurt worden 

vastgezet op een secundaire aluminium draagstructuur. Het systeem is gebaseerd op 
hydrocultuur. Gewicht: 25kg/m². De randen worden afgewerkt door middel van een gelakt L-
profiel. Elke wand is maatwerk. Afhankelijk van de wensen van de klant wordt de wand 
voorgekweekt of niet.  

• Ondergrond: vrijstaande betonnen nieuwbouwwand, secundaire draagstructuur in 
aluminium, platen, textiel, irrigatie, textiel en ten slotte planten. Er werd geen regenscherm 
voorzien.  

• Irrigatie: er wordt gewerkt met druppelleidingen. Het volledige systeem werd ontworpen 
door Ecoworks, in samenwerking met Mastop. Het systeem verbruikt 2 à 3 l/m²/dag. Er 
wordt weinig water per keer gegeven, maar er wordt wel vaak water gegeven. Er werd 1 
leiding voorzien per 3m hoogte. Verder worden er vocht- en temperatuursensoren 
geïntegreerd. Bij -1°C stopt het systeem met water geven. Bij +4°C wordt het systeem terug 
opgestart. Er wordt gebruik gemaakt van regenwater om de wand te irrigeren. Hiervoor 
beschikt het systeem over 40.000L (2 x 20.000L). Er is altijd voldoende water op voorraad om 
de wand te bevloeien. Er wordt verwacht dat de eerste druppelleidingen aan vervanging toe 
zijn na 5 jaar.  

• Type planten: P9 planten, ter plaatse aangeplant, keuze in samenwerking met het 
architectenbureau, Ecoworks en Bent Shoes  

• Aantal planten / m²: 70 
• Onderhoudscontract: ja, altijd. Maandelijks een visuele controle, 2 keer per week worden de 

gegevens van de sensoren uitgelezen en 6 à 7 keer per jaar wordt er onderhoud uitgevoerd 
(1 à 2 personen gedurende 1 dag). Het onderhoud is het meest intensieve aan een groene 
wand. Bijsturing irrigatie, monitoring,… 
Voor het onderhoud wordt er door Bent Shoes een hoogtewerker gehuurd.  

• Extra:  
- De bouwheer (Bent Shoes) was vragende partij voor de groene wand. Het was de eerste 
realisatie van een groene wand door het architectenbureau.  
- Er zitten geen vogels in de wand er de werknemers hebben weinig last van insecten.  
- Bij harde wind waaien er soms planten weg. 
- Op elke verdieping werden er spots voorzien om de wand ’s avonds te verlichten.  
- Ook deze wand heeft last gehad van Taxuskever. Met 2 behandelingen werd deze 
bestreden.  

 
 

  



Plan en overzichtsfoto’s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doorsnede / opbouw 

 

 



Technische ruimte irrigatiesysteem 

Foto 1: hydraulische kast 

Foto 2: elektronische kast 

Foto 3: voorraadvat voeding en compressor voor het leegblazen van de leidingen in geval van vorst 

 

           

 


