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Studiereis Natuurinclusief Bouwen (Zwitserland – Italië)  

10 tot 13/10/2018 

Een organisatie van het VIS-traject Groen Bouwen (WTCB Coördinator / VCB Partner)  

in samenwerking met het project Groen in de Bouw (VCB Coördinator).  

Structuur verslag: 

1. Reisschema 
2. Deelnemers  (26 personen) 
3. Synthese resultaten 
4. Lessons learned 

Bijlage: brochure Raderschall landschaftsarchitekten  
                     “Porträt und Referenzen Vertikalbegrünung” 

 

Foto’s verslag:  met dank aan arch. Christophe Lecompte (Stad Gent) 

 
 
 
 
 

 

De deelnemers aan de studiereis voor de Bosco Verticale in Milaan, 11 oktober 2018 

 

 

http://groenindebouw.be/
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1. Reisschema 
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2. Deelnemerslijst 
 
 

1 Heer Karl Clement Clementkarl BVBA 0475 51 44 90 

2 Heer Olivier Longville Garsy nv 03 309 35 42 

3 Heer Jo Behaeghe Stad Gent 0477 54 03 53 

4 Heer teun  Depreeuw Muurtuin  0495 52 24 62 

5 Heer Jan Vancayzeele AVBS 0476 91 01 36 

6 Heer Christophe Lecompte Stad Gent 0476 33 18 60 

7 Heer Sven Vanden Berghe Stad Gent 0478 78 18 01 

8 Heer Benny Pycke SIOEN Industries 0479 87 00 76 

9 Heer Joeri VAN HULLE GroenTAC Bvba 0496 27 15 13 

10 Heer Jesse Tavernier jesse.tavernier@pcsierteelt.be 0474 06 30 80 

11 Heer Marc Galle Tuinen Marc Galle 0495 20 15 00 

12 Mevrouw Marijke Marinus GroenCreatie bvba 09 383 72 49 

13 Heer Philip Bruon Tectum Group 0489 42 28 87 

14 Mevrouw Nadine Wiggers Wiggers Nadine bvba 0497 10 35 59 

15 Heer Frederik David Gravelart 0492 72 13 45 

16 Heer Chris Slabbinck Gravelart 0492 72 13 45 

17 Heer Tim Van Helden Vlaamse Confederatie Bouw 0474 82 02 42 

18 Mevrouw Karolien Deprez IN BLOOM 0473 12 97 52 

19 Heer Günther Van Hulle Disaghor-Dockx 0473 53 13 57 

20 Mevrouw An Berden Talea cvba-so 0498 07 86 44 

21 Heer Nico Vermeire Talea cvba-so 0498 07 86 44 

22 Heer Anthony Van Akelijen Groendaken Aquilegia 0496 23 51 00 

23 Heer Karl Fonteyne VCB 0486 83 59 36 

24 Mevrouw Ellen Dams Proefcentrum voor Sierteelt 0485 00 60 82 

25 Mevrouw Hildegard Moreels Bouwunie 0474 44 60 44 

26 Heer Filip  Dobbels WTCB 0474 66 44 74 

27 Heer Pieter Goossens Proefcentrum voor sierteelt 0476 65 43 09 

28 Heer Willem Uyttendaele willem.uyttendaele@centexbel.be 0479 77 92 57 

 

 

 

3.  Synthese resultaten 
 

- Netwerking: de reis heeft aanleiding gegeven tot tal van contacten, tussen bedrijven 
onderling, tussen bedrijven en potentiële opdrachtgevers, tussen het onderzoek en de 
bedrijven; uit de contacten zijn een aantal ideeën gegroeid (o.a. voor innovatie) die 
genoteerd werden door het onderzoeksteam en verder uitgewerkt worden. 
 

- Kennisopbouw (synthese cf. infra) 
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4.  Lessons learned 
 

 

Zürich 

 

Alpine Finanz Glattbrugg  

 

 

Grondgebonden groene wand schermt glazen kantoorgebouw af van straat en zon. 

 

Duiding:  

- Dhr. Markus Fierz,  Raderschall Landschaftsarchitekten 
AG, Landschapsarchitect   
(portret & projectoverzicht: zie bijlage) 

- Dhr. Rudolf Lehmann, Jakob AG, fabrikant inox klimhulp 
- Dhr. Marty, facility management Hotelplan, 

verantwoordelijk voor onderhoud groene wand 

 
Historiek  
 

- Aangeplant in 2003, dus ondertussen 15 jaar oud. 
- Pioniersactiviteit: ontwikkeling bepaalde verbindingen met firma Jacob, nu in catalogus 
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Architectuurconcept  
 

- Kantoorgebouw, 1500 personen 
- Transparante kubus 
- Dubbele glazen gevel (tussenruimte 

geventileerd met buitenlucht). 
- Zuidwest gevel: groene gevel als 

zonwering 
o Ca. 4 meter van glazen gevel 

 Planten voldoende licht 
 Tussenruimte fris 
 Onderhoud makkelijk 

o Verbonden aan het gebouw  
(afdragen windbelasting)  

- Hoogte 25 m, breedte 65 m 

 
Structuur  
 

- Primaire draagstructuur: standaard 
stalen I-profielen, gegalvaniseerd 

- Klimhulp: gegalvaniseerd inox kabels  
(firma Jacob AG) 
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Bouwkundige randvoorwaarden 

 
- Wortelruimte 

o Onderaan voldoende 
wortelruimte 
voorzien 

o “Planten niet 
verwennen”: niet té 
veel water direct naar planten > betere wortelontwikkeling 

 
Concept beplanting 
 

- Niet lijnvormig (planten groeien één na één naast elkaar en worden door snoeien uit elkaar 
gehouden) maar vlakvullend (planten mogen door elkaar groeien om een dicht vlak te 
vormen) 
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Plantenkeuze 
 

- Voornaamste soorten:  
o Wilde wingerd  
o Celastrus (groot blad) 
o Wisteria 
o Clematis fargesii 

 Niet Clematis Montana 
 Reden: functioneert niet in Zwitserland (veel uitval) 

o Rozen (ingang) 
 Rosa filipes 'Kiftsgate'    

 groeit tot 10 m en hoger (tot zelfs 35 m), massale bloei, favoriet van 
de landschapsarchitect 

 Rosas Alberti 
o Wilde Druif (mooi in herfst) 
o Vitis Coignetiae 
o Polygonum Aubertii 

 
- Veel soorten, planten bewust gemengd 

o Differentiëren is positief voor biodiversiteit 
o Minder uitval (1 valt uit > ander neemt over),  

dus ook meer stabiliteit voor de groene wand 
 

- Allemaal bladverliezende soorten > lichttoetreding kantoren in winterperiode 
 

- Maximale hoogte planten? “Zie kastelen Engeland: soms tot 35 meter” 
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Substraat 
 

- Mineraal (grondgebonden)   
  
Waterbeheer 
 

- Irrigatie met neveldoppen op de grond 
- Frequentie 

o één keer per week water geven in 
zomerperiode 

o uitzonderlijk droge zomer (zoals 
2018): dagelijks 

o extra bewatering nodig bij opstart 
- 110.000 l per jaar (groot verbruik!) 

o 2018 (uitzonderlijk warme, droge zomer): nog 50% meer 
- Stadswater (!) 

 
Voeding planten (fertilisatie) 
 
- Twee keer per jaar 
o April  
o Oktober 
- Vaste stof, dus niet via het irrigatiewater 
 
 Onderhoud 
 
- Veel snoeiwerk 
o Buitenzijde: 1 x per jaar (zomer, met 
haagschaar, vanuit hoogtewerker, ca. 8u) 
o Binnenzijde: 2x per jaar (april-mei, met 
handshaar, via gevellift, 2 à 3 dagen) 

- Eerste jaren onderhouden door de eigenaar zelf (Alpine Finanz) 
- Begeleiding door landschapsarchitect: idealiter opvolging voorzien, minimum eerste 2 jaar  

  
Kostprijs 
 

- Bouwkost zonder planten: €260 per vierkante meter 
- Groene wand laat toe om elektriciteit te besparen 

(“-35% elektriciteit airco door groene gevel”) 
  

Impact 
 

- Biodiversiteit 
o Veel voedsel en beschutting 

(o.a. nestplaats) voor dieren 
o Veel vogels: vijftigtal 

soorten 
o Insecten 
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Evaluatie 
 

- Positief  
o Blikvanger in straatbeeld, mooi 
o Tevredenheid gebruikers 

 Goed zomercomfort 
 Winter: meer licht in gebouw  

- Negatief  
o Gebruikers: “geen volledig zicht naar straat door groene gevel van mei tot juli” 

[NVDR: de doorzichtbaarheid kan in het onderhoudscontract vastgelegd worden, als 
meer doorzichtbaarheid gewenst is, kan dat gerealiseerd worden: extra snoeibeurt] 

o Ook voor de klimplanten is het geen probleem om een frequentere snoei in de 
zomerperiode te ondergaan. 

o Kost onderhoud (ook op lange termijn) 
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MFO Park 

 

Grondgebonden groene wanden als muren en dak voor een “park-gebouw”  

 

Duiding:  

- Dhr. Markus Fierz,  Raderschall Landschaftsarchitekten AG, Landschapsarchitect 
- Dhr. Rudolf Lehmann, Jakob AG, fabrikant inox klimhulp 

 
 
Historiek  
 

- 1998 wedstrijd 
- 2002 fase 1  gerealiseerd, met o.a. 

aanplanting vegetatie (dus ondertussen 
16 jaar oud) 

- Aanplanting tijdens warme periode 
(juni, niet ideaal!) 

- Bouwperiode 8 maanden  

Context 
 

- Groot stadsontwikkelingsproject 
- Reconversie van voormalig Industriegebied  

(met o.a. Maschinenfabrik Oerlikon, vandaar de naam “MFO-Park”) 
- 15 jaar, 5.000 woningen, 12.000 arbeidsplaatsen 
- Ook enkele nieuwe parkruimtes, waaronder MFO 
- Landschapsarchitect MFO-park:  Raderschall 
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Architectuurconcept  
 

- Bovenregionaal park 
- Innovatief concept: “Parkgebouw”, plein met 

groene overkapping (grondgebonden) 
- Structuur geïnspireerd op de oude 

industriegebouwen 
- Lengte 100 / Breedte 35 meter / Hoogte 17 

meter 
- Terrassen/balkons op verschillende hoogtes 
- Dakterras: uniek uitzicht, zeer populaire plek 

(jeugd)  
- Er kan een tribune voor 1000 personen 

opgebouwd worden 
- Kunstverlichting > ook gebruik ’s avonds 

mogelijk 
- Gebruik zeer ruim: rust- en/of ontmoetingsplek maar ook bioscoop, theater, 

tentoonstellingsruimte voor kunst… 
- Sterke ruimtelijke werking groen 
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Structuur  
 

- Gevelopbouw: raster 4,22 meter 
- Strikte scheiding draagstructuur / rankhulp 

planten  
o Geen planten in rechtstreeks 

contact met draagconstructie 
- Primaire draagstructuur: standaard stalen 

I-profielen, gegalvaniseerd 
o Oorspronkelijk zwaarder 

gedimensioneerd, op vraag van en 
in overleg met de 
ontwerpers/landschapsarchitect 
heeft stabiliteitsingenieur de structuur slanker gemaakt 

o 330.000 kilogram staal 
o Tolerantie: 30 mm op staalstructuur aan bovenzijde 
o Geprefabriceerd modules, geplaatst met kraan 

- Rankhulp: gegalvaniseerd inox kabels (firma 
Jacob AG)  
o 30 km inox kabel 
o Raster stalen kabels 
 Maaswijdte wordt groter van onder naar 
boven 

 50 bij 50 centimeter 

 50 bij 100 centimeter  

 50 bij 200 centimeter 
o Kabeldiameters  
 Horizontaal 12 mm 
 Verticaal 5 mm 
o Consoles > stabiliteit! 

o Belastingen? Eigengewicht sneeuw, maar vooral wind 
o Testen in windtunnel, onderzoek school Luzern >  Cw factoren bepaald 
o De vegetatie blijkt relatief weinig windkracht op te vangen,  

omdat de bladeren zich draaien in functie van de windrichting, 
wat moeilijk te simuleren is in berekeningsmodellen 

o Belangrijk detail (in de technologie van firma Jacob): kabels zo ontworpen dat ze bij 
overschrijden draagkracht bezwijken aan de onderzijde in plaats van aan de 
bovenzijde; hierdoor kan vermeden worden dat er vegetatie naar beneden valt (door 
breuk op andere plaatsen dan onderaan) 

 De verbindingen tussen de 
verticale en horizontale kabels 
onderaan zijn zo afgesteld dat ze 
bij een bepaalde kracht 
bezwijken (bv. 200 kg of 300 kg, 
i.f.v. context: oriëntatie, 
windbelasting) 

 Door de verbindingsdraadstang 
meer of minder draad te geven 

 Nog geen breuk geweest tot nog 
toe 
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Bouwkundige randvoorwaarden 

- Zorg voor voldoende licht voor de planten 
o “Dak” MFO-park minder begroeid dan oorspronkelijk voorzien 

maar positief voor lichttoetreding in binnenruimte 
 Goed voor het gebruik van de binnenruimte 
 En goed voor de planten: krijgen ook meer licht langs de binnenzijde 

o Loggia’s uitgevoerd met houten latten: transparante structuur > ook maximaal 
lichtdoorlatend 

- Om snel grote hoogtes te overbruggen met vegetatie: voorzie een extra “vertrekniveau” op 
intermediaire hoogte(s) 

o In MFO-park: niet alleen planten vanaf het maaiveld, maar ook vanaf een tweede 
niveau, vanuit bakken (met irrigatie) 

o Voordeel: sneller volledige hoogte begroend (dan wanneer de planten enkel vanaf 
het maaiveld zouden moeten groeien) 

- Fundering staalstructuur: vlakke plaat (bovenvlak ca. 1 m onder maaiveld) 
- Technische ruimte, ondergronds bereikbaar via opklapbare trap 

-  

 
Concept beplanting 
 

- lijnvormig (planten groeien één na één naast elkaar en worden door snoeien uit elkaar 
gehouden)  

o Elke plant heeft dus z’n eigen rankhulp van onder naar boven 
o Eerste jaren strikt gesnoeid zodat planten afzonderlijk naar boven konden groeien 
o Beneden worden de planten nog steeds strikt uit elkaar gehouden, boven wordt nu 

het dooreen groeien van planten toegelaten 
- Planten opgedeeld in hoogtezones 

o Zone A: < 5 m 
o Zone B: > 5 m, < 10 m 
o Zone C : > 10 m  

- Plantkeuze ook verschillend in functie van de oriëntatie  
- Bv. westzijde: veel rozen (goede bloei mogelijk) 
- Begroeiing ook bekeken i.f.v. lichttoetreding 

 
 



15 
 

 

 
Plantconcept [bron: boek “Living Systems, innovative materials and technologies for landscape 

architecture”, L. Margolis & A. Robinson, Birkhäuser, 2007] 
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Plantenkeuze 
 

- 1300 planten, 100 verschillende soorten  
- Voorgecultiveerd  

o tot enkele meter hoog (bv. 7 meter) 
o In speciaal substraat (o.b.v. lava) 

- Bij plantenkeuze gestreefd naar variatie in de loop van de 
seizoenen 

- Mix belangrijk voor een goed resultaat 
- Enkele soorten:  

o Wisteria 
o Rambler rozen (zeer goede ervaringen: zeer 

robuust, verdragen hitte) 
o Akebia (schijnaugurk) 
o Aristolochia (kolommen) 
o Clematis armandii: niet gelukt 

- Planten bladverliezend, dus in de winter meeste 
vegetatie weg > totaal andere uitstraling 
 

 

 
 
Substraat 
 

- Grond volledig gesaneerd en vernieuwd (oorspronkelijke grond niet bruikbaar als basis voor 
planten) 

- Substraat speciaal & duur, gedifferentieerd van beneden naar boven  
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Waterbeheer 
 

- Hemelwater wordt via goten geleid naar grindbakken rond de wortels, ca. 1 m diep 
- Laagopbouw ter plaatse van de wortels van de planten, van boven naar beneden: 

o Mineraal substraat 
o Speciaal substraat (3000 m³) 

- Irrigatie via bewateringsbuizen in het substraat 
- Overtollig water en hemelwater wordt vanuit de grindbakken via ondergrondse leidingen 

naar een ondergrondse regenwatertank geleid (diameter 160 cm, lengte 25 l); deze dient ook 
als buffer in de afvoer van hemelwater naar de riolering 

- In 2018 droog jaar weinig neerslag > tank nooit volledige vol  
- Ondergrondse regenwatertank gedimensioneerd op basis van ontwerp, inclusief omgeving; 

In omgeving bepaalde zaken niet uitgevoerd (o.a. een bestaand gebouw niet afgebroken) > 
dimensionering niet optimaal voor de actuele situatie 

- Daarom nu nog steeds stadswater nodig, bijvoorbeeld in de warme & droge zomer 2018 
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Detail fundering [bron: boek “Living Systems, innovative materials and technologies for landscape 
architecture”, L. Margolis & A. Robinson, Birkhäuser, 2007] 
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Voeding planten (fertilisatie) 

 
- Via gaten in de grond ingebracht om de beworteling op diepere plaatsen te stimuleren 
- Niet te dicht bij kolom > wortels planten wegleiden van de kolommen 

 
 Onderhoud 
 

- 2 jaar intensief begeleid door landschapsarchitect 
- Na 2 jaar een algemeen snoeiconcept uitgeschreven 
- Nauwe samenwerking met eigenaar en verantwoordelijke administratie  > lange termijn visie  

  
Kostprijs 
 

- 8,7 miljoen CHF voor het volledige project 
- 5,3 miljoen CHF voor wat tot op heden gerealiseerd werd 

 
Impact 
 

- Koelend effect op stadsniveau (vastgesteld zomer 2018) 
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Evaluatie 
 

- Positief  
o Park opgevat als staalstructuur + begroeiing geeft veel beter in eerste perceptie dan 

park bestaande uit bomen (zoals uitgevoerd in een ander park in dezelfde omgeving, 
rond dezelfde tijd): bij opening ziet men nog niet wat het zal worden 

o Deze zomer zeer goed ervaren dat een dergelijk park een positieve impact heeft op 
het microklimaat en de sfeer in de stad (verkoeling) 

o Beste compliment: hippe plek bij jeugd voor eerste afspraakje... 
- Negatief  

o Bilan waterverbruik 
 

 
 

- Slotreflectie landschapsarchitect 
o Uitdaging in dit project was om diverse insteken te verenigen: planten, waterbeheer, 

staalconstructie (stabiliteit), … 
o Experimenteel: zeer weinig kennis was beschikbaar bij de start van het project, bijna 

alles is het resultaat van trial & error, veel prototypes, veel ervaring opgedaan 
o Groene Gevels = nieuwe discipline, op grens architectuur - landschapsarchitectuur 
o Samenwerking nodig tussen verschillende actoren, ook met plantleveranciers 
o Veel geleerd uit gemaakte fouten, in alle disciplines 
o Samenwerking kan leiden tot innovatie 
o Werk in bouwteam! 
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Milaan 

 

Bosco Verticale 

 

Residentiële torengebouwen als verticale bossen in de stad 

 

Duiding:  

- Arch. Anastasia Kucherova, van Stefano Boeri Architetti 
- Claudio Saibene, construction manager Porta Nuova project 
- Laura Gatti (landbouwingenieur verantwoordelijk voor het beplantingssysteem van het 

Bosco Verticale) 
o Landschapsarchitect en botanica 
o Docente Politecnico di Milano 
o Samenwerking met architect Boeri, projecten groene Gevels 
o Startpunt werk groene gevels: bezoek Dubai 2007 
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Historiek  
 

- Ontwerp 2005 
- Start werken 2008 
- Start beplanting 2012, dus nog tijdens constructiefase 
- Einde werken 2014, dus vegetatie 4 jaar in gebruik 
- Bewoond sinds 2015 

 
 
Architectuurconcept  
 
https://www.stefanoboeriarchitetti.net/project/bosco-verticale/  

- Meeste gebouwen met gevelgroen zijn kantoorgebouwen 
- Bosco Verticale: nieuw concept  
- 2 woontorens (110m en 76 m) 
- Zuiver residentieel 
- 1500 m² nuttige oppervlakte 
- 112 appartementen, 500 inwoners 
- Kleine appartementen 16 m² terras 
- Grootste appartementen 3 balkons 

(maar nog niet verkocht, duur) 
- Planten stonden van bij het begin van het ontwerp centraal 
- Inspiratie: Hundertwasser, performance Triënnale Milaan jaren ‘70 
- Link met traditie in Italië: veel groen in de stad (klimaat geschikt voor buitenleven) 
- Kleurkeuze gevelbekleding:  

o Initieel wit 
o Finaal donkergrijs met witte accenten (“wolken”)  
o Meer neutraal, visueel accentueren van groen 

- Met welk tekenprogramma werkt Laura Gatti? (vraag deelnemers)   
o SketchUp 
o Evolutie naar BIM, 3D printen van model… 

https://www.stefanoboeriarchitetti.net/project/bosco-verticale/


24 
 

 
 
Context 
 

- Eerste en tot dus ver enige torengebouwen in Milaan 
- Kadert in een groot stadsontwikkelingsproject “Porta Nuova”  

(http://www.porta-nuova.com/) 
- Masterplan in 2000 
- Verloederde stadswijk, gedomineerd door autoverkeer, niet goed aangesloten op centrum 

Milaan; door stadsontwikkelingsproject stadsdeel terug geconnecteerd met de stad 
- Creatie van publieke ruimte, met voorrang voor voetgangers, op een plateau 6 m boven het 

initiële maaiveld;  
o Op niveau maaiveld auto’s + parkings + commerciële ruimtes (bv. grootwarenhuis)  
o Op niveau nieuwe publieke ruimte: restaurants & winkels, aansluitend op 

buitenruimte parkzone 
o Daarboven kantoren in hoogbouw 

- Goede afstemming private en 
publieke ruimtes 

- Afwisseling hoogbouw / 
middelhoogbouw / laagbouw 
i.f.v. context en omgeving (bv. 
schaal aanpalende bebouwing) 

- Parkzone 90.000 m² 

http://www.porta-nuova.com/


25 
 

o 2 jaar niet toegankelijk voor 
publiek om de planten de kans 
te geven goed te starten 
 

- Zone met “villa’s” 
o Park in het midden = groendak 

5000 m² 
 

- Grondwater  
o Van oorsprong grond relatief 

vochtig (moerassig)  
o Momenteel grondwater relatief 

diep 
o Reden: historisch gebruik grondwater door industrie 
o Laatste jaren grondwaterpeil terug aan het stijgen > risico voor constructies 

o Daarom strategie Stad Milaan: waterpeil 
terug doen zakken door het op te pompen en te 
gebruiken, voor water en energie (via 
wamtepompen) 
 daarom irrigatie planten Bosco Verticale met 
grondwater  
o 30 waterputten  
 35 a 45 meter diep 
 33 liter per seconde elk naar boven 

 Water deels terug in grond of naar 
kanaal vlakbij 

o Het stadsontwikkelingsproject City Life 
verbruikt ca. 600 liter per seconde grondwater 

o Grondwater ook gebruikt voor andere regio’s 
in Milaan 

 
 
 
 
- Energie: in het hele stadsontwikkelingsproject 
geen fossiele brandstoffen 
o Dus volledige elektrificatie, energie voor 
klimatisatie gebouwen en sanitair warm water via 
warmtepompen o.b.v. grondwater 
 Water in bodem op constante temperatuur 
15 graden 
 Warmtepomp(en) in elk gebouw 
o Ook toepassing PV 
 19% totaal verbruik 
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-  Investering Qatar Invest 2012 

o €15000 per vierkante meter 
o Dakappartementen 500 vierkante meter 

 
- Top van hoogste gebouw 

(spiraalvormige toren) is 
geprefabriceerd en in 3-tal uur 
gemonteerd op het gebouw d.m.v. 
helikopters 

 

- Houten ellipsvormig gebouw 
o Architect Michele del lucchi 
o “Zeer duur gebouw…” 

 
 

Bouwkundige randvoorwaarden 

 
- Stabiliteit balkons 

o Gewapend beton, verankerd aan draagstructuur gebouw, uitkraging tot 3,5 m 
o Berekend op statische belasting en dynamische belasting 
o Gewicht planten + substraat op het balkon: 1800 kg/m² gesatureerd 
o Ook sneeuwbelasting in rekening te brengen 
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- Windweerstand vegetatie  
o Zeer grondig bestudeerd 

 Politecnico di Milano:   

 “klassieke” analyse windkrachten rond gebouw 

 a.d.h.v. model: kleine toren met kunstbomen 
 Florida: 

 windtunneltest  

 mock-up zoals het zou uitgevoerd zou worden: echte planten, 
substraat, verankering…  

 extra test om te controleren of de planten zouden weerstaan aan de 
windbelasting in real life 

o Zo voldoende garantie geboden aan klant, opdrachtgever kunnen overtuigen 
o Veiligheidsmaatregelen windbelasting: 

1. Basis = eigengewicht:  
bomen/struiken zijn geplant in zware stalen bakken  
+ kleine verankering op +/- 1 m 

2. De kluit (wortel) van elke boom/struik is ondergronds (in het substraat) 
vervat in een stalen kooi  

3. Elke boom is met leren riemen bevestigd aan verticale stalen kabels die van 
balkon naar balkon lopen 

o Gewicht substraat: zo licht mogelijk 
 Om eigengewicht op balkons te beperken 
 Zoektocht naar lichte substraten 
 Zo licht mogelijk maar veilig (planten voldoende houvast in bakken) 

 

 
 

- Wortelruimte 
o In deze toepassing van vegetatie op gebouwen (bomen op balkons) bestaat het risico 

dat de bomen te groot worden  
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o Dit risico is beheerst door beperking ruimte voor wortels 
o Er is immers een link tussen de ontwikkeling van de boom ondergronds en 

bovengronds 
o De bomen zijn voorgecultiveerd op 3, 6 of 9 m  
o Naar verwachting na 4 jaar nog weinig bovengrondse groei 
o Hoogte zal dus niet veel meer veranderen 
o Wel nodig om jaarlijks te blijven snoeien 

 
- Risico op vorstschade? 

o Zeldzaam in Milaan 
 

- Minimale hoogte substraat voor bomen? 
o Belangrijker dan de hoogte is het volume aan substraat 
o Een geringe hoogte kan dus gecompenseerd worden door een voldoende 

(zijdelingse) oppervlakte voor wortelgroei 
o Hangt af van  

 de plantensoort en de windweerstand van de soort 
 de windbelasting  

o 60 centimeter of zelfs 30 centimeter hoogte substraat is mogelijk 
o Mediterrane vegetatie bv. groeit relatief dicht bij de grond heeft geen grote diepte 

nodig voor wortelgroei 
o Belangrijk is dus voorcultiveren in functie van de beoogde situatie 

 
- Bouwkundige maatregelen voor onderhoud 

o Indien nodig kunnen bomen vervangen worden via telescopische kranen op de top 
van de gebouwen 

o Reeds 4 keer gebeurd 
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Plantenkeuze 
 

- 20000 bomen en planten (90 soorten) geïntegreerd in de bouwschil  
- Soorten gedifferentieerd in functie van oriëntatie en windbelasting 
- 470 bomen (40 soorten) 
- Elke eigenaar appartement heeft gemiddeld 2 bomen op z’n balkon 
- Soorten 

o Gleditsia triacantos 'Sunburst' 
o Quercus ilex 
o Corylus colurna 
o Prunus subhirtella soorten 
o Malus 'Profusion' 
o Malus 'Van Eseltine' 
o Olijven 
o Fagus sylvatica (beuk) 

(enkel aan de noordzijde ) 
o Punica granatum  

(granaatappel ) 
 Opgelet met 

plantenkeuze 
granaatappel 

 Vergissing 
aannemer: mocht niet vruchtdragend zijn… 

 Gevaar vallende appels 
 Gelukkig boven luifel 
 Ondertussen eigenaar verzot op appels 
 Daarom nog granaatappel nog niet verwijderd… 
 Punica groeien zeer goed op de Bosco Verticale, ook zeer goede 

vruchtzetting 
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Aanpak beplanting 
 

- Voorcultiveren bomen is belangrijk  
o Voorgekweekt in containers bij kwekerij 
o 2 a 3 jaar gewoon gemaakt aan krappe ruimte voor wortels 
o Air-Pot systeem 

 Bomen in open pot, wortels kunnen door pot groeien, dus uit substraat, 
wortels kunnen hierdoor meer vertakken in plaats van te draaien (zoals 
gebruikelijk in een gesloten pot); dit leidt tot een betere kwaliteit wortels 

 “Bomen die in het Air-Pot-systeem worden gekweekt, moeten minder 
worden verpot en maken stockbeheer flexibeler. Wanneer ze worden 
geplant, zetten ze zich met hun fantastische wortels meteen vast in het 
landschap. Hierdoor is het aantal planten dat verloren gaat veel lager.” 

- Zeer strenge selectie van de planten 
o Op soortniveau en op individueel niveau 
o Alle bomen van de Bosco verticale komen van een zelfde boomkwekerij 
o “Levering kwalitatief plantmateriaal = praktisch probleem bij projecten op grote 

afstand van Italië” 
 Gatti heeft in China een twintigtal boomkwekerijen bezocht 

 Wens lokale bomen te gebruiken 
 Project in Eindhoven: de bomen komen uit Italië 

 Opmerking groep: “niet nodig en niet ecologisch, minstens even 
goede kwaliteit te vinden in bv. België” 

- Ook studie naar de optimale kluitgrootte 
o Omvang wortels en Kroon gedurende 2 jaar gecontroleerd 

- Vaststelling: hoogste verdiepingen temperatuur hoger dan laagste (!)  
> bloei bovenaan het gebouw eerder dan onderaan 

- De bomen krijgen relatief weinig water via neerslag: weinig neerslag op balkons, dus irrigatie 
nodig 
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Substraat 
 

- Substraat speciaal ontwikkeld voor Bosco Verticale 
- Bij constructie Bosco Verticale intensieve groendaken nog weinig ontwikkeld in Italië 
- Ook getest op geotechnische eigenschappen: wanneer begint het te vloeien, wanneer 

verminderde grondweerstand 
- Evenwicht gezocht tussen enerzijds beperking massa (beperking eigengewicht op balkons, cf. 

supra) en anderzijds voldoende draagkracht voor de planten 

  
Waterbeheer 
 
 

- irrigatie planten (en waterzuivering) in gesloten circuit (recyclage) 
- Regenwater dak en balkons (gezuiverd waar nodig) 
- Twee pompen 
- Volledig geautomatiseerd 
- Water geleid naar ondergrondse buffertanks 
- Voor irrigatie aangevuld met grondwater (dus geen stadswater) 
- Alle planten communiceren individueel met watertank 
- Sensoren in plantenbakken 
- Voedingsstoffen worden automatisch toegevoegd 
- Complex systeem, grote investering, “maar zo reductie kosten onderhoud” 
- Waterverbruik 50.000 m³ (50.000.000 l) per jaar 

 
- In deze specifieke situatie water dus “geen probleem” (er is grondwater “op overschot”) 
- Elders veel lastiger om irrigatiewater te voorzien 

o soms regenwater zoals in Nederland (project Eindhoven) 
o soms geen water (!) zoals in project van Boeri in Egypte  

 dan speciale keuze vegetatie en substraat 
 

- gebruik grijs water (huishoudelijk afvalwater) mogelijk? 
o In principe mogelijk maar opletten: risico op geurhinder 
o Start introductie in project Boeri in Mexico 
o In Italië niet mogelijk wegens eis gesplitste afvoer 

 
Voeding planten (fertilisatie) 
 

- Er is een bemestingssysteem maar wordt niet gebruikt want de groei zou te hevig zijn (!) 
- Tijdens onderhoud wordt tot op heden nog geen vaste stof bemesting toegevoegd 
- Behoefte aan voedingsstoffen wordt wel opgevolgd: via bladanalyse wordt bestudeerd of er 

een gebrek aan voedingsstoffen zou kunnen optreden 
- Vanaf 2019 waarschijnlijk toch plantenvoeding volgens behoefte 
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 Onderhoud 
 

- Veel snoeiwerk 
o Oorspronkelijk 6 onderhoudsbeurten per jaar; zo uitgevoerd tijdens eerste 2 jaar 
o Momenteel 5 onderhoudsbeurten per jaar 

 4 keer per jaar onderhoud via appartementen  
 1 x door alpinisten (de “Flying Gardeners” (3)), 2 weken snoeiwerk, late 

herfst 
 

- Behandeling ziektes en plagen? 
o Geen pesticiden 
o Alleen biologische bestrijdingsmiddelen (bv 

lieveheersbeestjes) 
 

- Onderhoud wordt permanent gemonitord en 
bijgestuurd  
(Laura Gatti volgt het twee keer per jaar op: voor en 
na het seizoen) 
 

- Onderhoudskost functie van oriëntatie gevels? Neen. 
 

- Vervangen bomen 
o 4 à 5 keer per jaar 
o 470 bomen in totaal 
o Vervanging dus circa 1% per jaar 
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Kostprijs 
 

- Experimenteel project... Appartementen verkocht per opbod 
- Verkocht aan €9000 per vierkante meter tot €15000 per vierkante meter 
- Prijs ligt in dezelfde grootte-orde als andere vergelijkbare appartementen qua gebouw en 

ligging zonder gevelgroen, dus vooral bepaald door de locatie en de functionaliteit; de 
vegetatie speelt geen beduidende rol in de prijs van de appartementen 
  

- Opmerking: planten geen particulier eigendom van de eigenaars van de appartementen, 
behoren tot de gemene delen; bijdrage in de gemene delen voor de eigenaars:  

o €60 per vierkante meter appartement per jaar 
o waarvan €7 per vierkante meter per jaar voor de vegetatie op de balkons;  
o dus voor een eigenaar van een appartement van 100 vierkante meter een jaarlijkse 

kost van €700 per jaar voor het onderhoud van de vegetatie 
 

- Nieuw project Boeri in Eindhoven (uitvoering 2019) 
o Eerste toepassing concept bij sociale woningen 
o Bouwkost €1300 per vierkante meter (relatief laag) 
o Deels te verklaren door prefabricatie 

 
 

Impact 
 
 

- Milieu-effecten (overzicht) 
o verhoging biodiversiteit 
o zuurstofproductie  
o luchtzuivering: - 20 ton koolstof/jaar 
o beperking smog, afscherming interieur tegen fijn stof 
o bijdrage aan het thermisch comfort in zomer en winter (reductie temperatuurpieken, 

zonwerend effect, afscherming van wind) 
o bijdrage aan het akoestisch comfort (afscherming interieur van verkeerslawaai) 

 
- Biodiversiteit 

o Onmiddellijk relatief grote toename biodiversiteit 
o Veel vogels  

 40-tal soorten 
 Onder andere enkele die vroeger niet meer in Milaan voorkwamen 

bijvoorbeeld zwaluwen 
 Veel nesten (en snel: reeds 2 maanden na aanplant al nesten) 

o Insecten? 
 Weinig gestimuleerd omwille van comfort bewoners 
 Bosco Verticale blijkt wel gebruikt te worden door trekvogels als een 

tussenhalte (“voedingsstation”)  
 Vlinders, zelfs op de hoogste verdiepingen (!) 

o Ook in bodemleven 
 Bv. wormen in substraat 

 
- Luchtzuiverend effect? 

o Laura Gatti vewijst naar een master thesis aan de Politecnico Di Milano 
o Studie naar luchtzuivering door bomen, zoektocht naar meest efficiënte soorten 
o Kan interessant zijn voor Belgisch onderzoek (bv. Prof. Roeland Samson, UA) 
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Evaluatie 
 

- Positief:  
o Equivalent van 2 hectare bos gerealiseerd op 1040 vierkante meter voetafdruk (dus 

factor ongeveer 15);  
o Interessant om de biodiversiteit in een stad te vergroten en te genieten van andere 

voordelen die vegetatie met zich meebrengt (zie hoger: milieu-effecten) 
o Reductie 20000 Ton CO2 per jaar 
o Realisatie project heeft geleid tot sterke kennisopbouw  

(jarenlang studie aan voorafgegaan + wordt van nabij verder opgevolgd) 
 

- Negatief:  
o Verbruik grondwater 
o Kostprijs 

 
 
Toekomstperspectieven 
 

- Het concept ontwikkeld voor de Bosco Verticale door arch. Boeri en landschapsarchitecte 
Gatti wordt momenteel door hetzelfde team wereldwijd toegepast (in aangepaste vorm, i.f.v. 
context). Projecten lopen in China, Nederland, Egypte, … Nieuw project Eindhoven: eerste 
toepassing bij sociale woningen 

- Het project wordt verder zorgvuldig opgevolgd en aangevuld met onderzoek naar toepassing 
van groene gevels in verschillende andere landen en klimaten 

- Conclusies deelnemers studiereis: “Kennis ook in België aanwezig. Wij kunnen dit ook” 
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Venetië  

Architectuurbiënnale 

  

De reis werd afgesloten in Venetië, waar op de 
Architectuurbiënnale (16th International Architecture 
Exhibition ) gereflecteerd wordt over groen in de 
gebouwde omgeving, als onderdeel van het thema 
van de Biënnale dit jaar, nl. “Freespace”. De interactie 
tussen (natuurlijke) vegetatie en (menselijke) 
constructies werd uitgewerkt in bijdragen van o.a. in 
Australië, Brazilië, België, India en Libanon. Ook de tuin 
van Carlo Scarpa in de Giardini (Castello) werd 
bezocht, een architecturaal hoogstaand voorbeeld van 
de integratie van groen in de gebouwde omgeving.  

https://www.archdaily.com/tag/2018-venice-biennale 

   

Australisch paviljoen 

Repair aims to expand the point of view from the object of architecture, to the way it operates in its context, 
advocating a role for architecture that catalyses or actively engages with the environmental, social and cultural 
repair of the places it is a part of. Repair is a critical strategy of architectural culture. It is particularly relevant to 
Australian architects who work in one of the most diverse and ecologically sensitive landscapes in the world. Our 
cities are interspersed and bordered by remnant vegetation, connected to large natural systems as well as built 
over the traditional cultural landscapes of our First Nations peoples. They are also the scenes of developing 
ecosystems at which humans are the centre of. The aim to present architecture from a different point of view is 
behind the decision to collaborate with artist Linda Tegg, whose practice often presents us with a different way of 
looking. Together, Baracco+Wright Architects and Linda Tegg have collaborated to create and install a grassland 
in the pavilion, Grasslands Repair, the life sustaining light installation Skylight, and present architecture through 
video rather than singular images through the work Ground. 

 

 

https://www.archdaily.com/tag/2018-venice-biennale
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Australisch paviljoen:  
"There is a shift of thinking amongst 
built environment disciplines 
towards repairing the natural 
environment as a meaningful and 
enduring framework for urban form 
– an expansion of the natural 
environment in a sort of reverse 
order of urban sprawl." 

 

 

 

 

  

 

Scandinavisch paviljoen: 
Reflectie interactie natuur/cultuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgische inzending (project in Melle van 
architecten De Vylder Vinck Taillieu) 
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Bijdrage van India: glasgevels gecombineerd 
met groene gevels. 
Groen als verkoelend element in architectuur 
(schaduw, evaporatie). 
Sociaal aspect: doorbreken kastensysteem. 
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Hongaars paviljoen: 
Grondgebonden groene wand 

 

 

 

 

 

 

 

Venezolaans 
paviljoen (architect 
Carlo Scarpa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuin Carlo Scarpa, Giardini (Castello) 
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