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Analyse standplaats
• Oriëntatie gevel
• Voornaamste windrichting en invloed op wand
• Ziekte- en plaagdruk in omgeving
• Irrigatiemogelijkheden: Technische voorzieningen 
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Systeemkeuze
• Substraat
• Irrigatie
• Voorkweek of aanplant bij installatie



Systeemkeuze - substraat
• Substraattypes

– Inert: steenwol en textiel
– Organisch: potsubstraat, extensief en intensief daktuinsubstraat, veenmos

Inerte systemen hebben vaak een hogere irrigatiefrequentie
en continue fertigatie nodig in vergelijking met organische
substraten. Inerte substraten hebben wel een langere
levensduur.

Hoge irrigatiefrequentie
- hoger waterverbruik 
- gevoeliger voor vorstschade

Hoge fertigatiefrequentie
- hoger meststofverbruik
- drain met uitspoeling meststoffen
- gevoeliger voor verstoppingen
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Plant Design Sempergreen Ecoworks

Wibio Muurtuin LivePanel (Mobilane)

Karoo Verticaal.be GreenTecStyle (SIOEN)

Spaghnum Plug plants and
stone wool

Potting substrate

Potting substrate

Intensive green roof 
substrate

Potting substratePotting substrate

Potting substrate Plug plants and
textile



Nr. Code Product Firma

1 TER
Terracottem Universal

(waterpolymeren) Terracottem

2 DCM DCM Aquaperla® DCM

3 DIA Diatomeeënaarde Eco Huerto

4 PPC Profile® Porous Ceramic Profile®

5 TWE Losse textielvezels TWE TWE

6 CEN Centexbel: polymeertextiel
Centexbel

Systeemkeuze - substraat

Proef rond substraatadditieven voor een betere waterhuishouding



Systeemkeuze - Irrigatie
• Irrigatietypes

– Gravitaire irrigatie
– Capillaire irrigatie

• Voorzieningen: voorraadput
– Circulaire watergift mogelijk

Bij circulaire watergift ligt het water- en meststoffenverbruik 
veel lager. Er is echter wel de nodige controle nodig om de 
meststoffenconcentratie op een goed niveau te houden en er 
moeten maatregelen genomen worden om vervuiling en 
ziekten in te perken (Filtersysteem).

Gravitaire irrigatiesystemen hebben
doorgaans een groter waterverbruik.
Er is een permanente controle vereist
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Plantkeuze - Factoren
• Standplaats: Oriëntatie, wind, klimaat (stad vs. platteland) 
• Ziekte- en plaagdruk 

– Taxuskever/Gegroefde lapsnuitkever
– Gevoelige soorten: Bergenia, Heuchera, … Biologisch: Aaltjes toepassen

- Steinernema Kraussei
- Steinernema feltiae
- Heterorhabditis bacteriophora

Chemische bestrijding tegen adulten
- Diflubenzuron (Dimilin SC-48)
- Indoxacarb (Steward)

Biologisch: BIO1020 (Bij opkweek) 
Bodeminsecticide op basis van de 
schimmel Metarhizium anisopliae



Plantkeuze - Factoren
• Standplaats: Oriëntatie, wind, klimaat (stad vs. platteland) 
• Ziekte- en plaagdruk 

– Taxuskever/Gegroefde lapsnuitkever

• Winterbeeld: Een selectie aan wintergroene planten



Plantkeuze - Factoren
• Standplaats: Oriëntatie, wind, klimaat (stad vs. platteland) 
• Ziekte-en plaagdruk 

– Taxuskever/Gegroefde lapsnuitkever

• Winterbeeld: Een selectie aan wintergroene planten
• Wensen van de klant: Kleur, bloem, patroon, …



Plantenlijst
• 200 Plantensoorten (en interessante cultivars) opgelijst

– uiterlijke kenmerken (wintergroen, bloeiperiode, blad- en bloemkleur)
– belangrijke karakteristieken (oriëntatie, droogtetolerantie, windtolerantie, 

ziektegevoeligheid, winterhardheid) 



OVERZICHT
Systeem- & plantkeuze
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Analyse 
standplaats

• Oriëntatie/wind
• Ziektedruk
• Irrigatiemogelijkheden 

Systeemkeuze

• Substraatkeuze
• Type irrigatie
• Beplanting: Voorkweek/aanplant bij installatie

Plantkeuze

• Rekening houden met standplaats: Locatie, oriëntatie, wind, klimaat, 
ziektedruk, … 

• Winterbeeld
• Wensen van de klant
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Heb je nog vragen? 

E: Ellen.Dams@pcsierteelt.be

Bezoek ook www.pcsierteelt.be en www.gevelgroen.be

mailto:Ellen.Dams@pcsierteelt.be
http://www.pcsierteelt.be/
http://www.gevelgroen.be/
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