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1. Doel 

Sinds de start van het project, met een demonstratie van verschillende Living Wall systemen 

op de Floraliën van 2016, is het PCS uitgegroeid tot een adviesdienst voor tuinaannemers, 

groenvoorzieners en andere geïnteresseerden op vlak van gevelgroen. De verschillende 

Living Wall systemen maken ieder gebruik van hun eigen producten en technieken wat 

betreft irrigatie, substraat en montagematerialen. Zo is voor elk individueel project een ander 

geschikt Living Wall systeem te vinden afhankelijk van verschillende factoren zoals de 

oppervlakte, hoogte en standplaats van het gebouw. Door middel van onze demo-opstelling 

met 9 verschillende Living Wall systemen kunnen wij geïnteresseerde tuinaannemers,  

groenvoorzieners, steden en gemeenten van de juiste informatie voorzien om de gepaste 

keuze te maken voor hun project.  

 

2. Demonstratie outdoor Living Walls 

Over de proefperiode heen werden er 10 verschillende systemen van living Walls 

gedemonstreerd, waarvan CultiWall niet meer op de markt is. De andere systemen zijn; 

PlantDesign gebaseerd op een veenmossubstraat, Sempergreen gebaseerd op een 

steenwolsubstraat, Ecoworks greenwall gebaseerd op textielzakjes met organisch 

substraat, Garsy® Greenwall van Wibio bestaande uit cortenstaal bakken met organisch 

substraat, Muurtuin gevormd uit een steenwolmat met textielzakjes gevuld met een 

organisch lavasubstraat, GreenTecStyle van SioenIndustries gevormd uit verschillende 

lagen textiel, verticaal.be gebaseerd op capillaire irrigatie met plantenbakjes met organisch 

substraat en ook Mobilane Live Panel werkt met capillaire irrigatie (via een capillair doek) 

en organisch substraat in plantenbakjes. 

 

Figuur 1 Overzichtsfoto van de demo-opstelling niet-grondgebonden gevelgroen op PCS 



De systemen op de markt in Vlaanderen verschillen voornamelijk van elkaar op vlak van 

substraat, irrigatietechniek en controlesysteem: 

Algemeen kunnen twee types substraat onderscheiden worden, inert en organisch 

substraat. Uiteraard bestaan er ook systemen waar zowel inerte als organische substraten 

gecombineerd zijn. Inerte substraten (zoals textiel en steenwol) hebben als voordeel dat ze 

duurzaam zijn, het materiaal breekt niet af, waardoor het lange tijd mee kan. Deze 

substraten hebben echter een grote waterbehoefte doordat ze water moeilijk vasthouden in 

verticale toepassing. Daarbij regenereren deze substraten niet altijd volledig hun initiële 

waterbuffer na uitdroging. Organische substraten (zoals potsubstraat en veenmos) hebben 

een betere waterretentiecapaciteit, dit impliceert een lagere irrigatiebehoefte. Daarnaast kan 

organisch substraat beter meststoffen binden, waardoor er een minder frequente fertigatie 

vereist is. Het toedienen van meststoffen verhoogt de kans op verstoppingen in de 

irrigatieleidingen. Systemen die minder frequent meststoffen toegediend krijgen zijn dus ook 

minder verstoppingsgevoelig. Het gebruik van organisch materiaal als substraat heeft als 

nadeel dat het doorheen de tijd wordt afgebroken, hierdoor zijn deze systemen sneller aan 

vervanging toe.  

Wat betreft de irrigatie kunnen de systemen ingedeeld worden in drie categorieën. 

Allereerst zijn er de systemen die meermaals per dag gravitaire irrigatie vereisen. Deze 

systemen staan ook vaak onder permanente controle aangezien ze zeer gevoelig zijn aan 

droogte bij het eventueel tekortschieten van het irrigatiesysteem. Verder hebben we nog de 

systemen die dagelijks tot tweedagelijks water toegediend krijgen en de systemen die 

slechts éénmaal per week irrigatie nodig hebben. Zoals hierboven vermeld, hangen deze 

categorieën sterk samen met de substraatkeuze van het systeem. Een systeem dat volledig 

uit inert materiaal is opgebouwd, heeft in verticale toepassing een grote irrigatiebehoefte en 

zal meermaals per dag water toegediend moeten krijgen om alle planten van voldoende 

vocht te voorzien. Systemen die gebruik maken van een organisch substraat hebben 

meestal een betere waterretentie. Wanneer de waterbuffer van deze systemen groot genoeg 

is, volstaat het om deze systemen slechts éénmaal per dag te irrigeren.  

Daarnaast zijn er ook systemen die geen gebruik maken van druppelaars als 

irrigatietechniek. Irrigatie gebeurt in dit geval via capillaire opzuiging. In dit systeem moet er 

een watervoorraad beschikbaar zijn die slechts wekelijks gecontroleerd en aangevuld dient 

te worden. 

Naast een goede afstemming tussen irrigatie, fertigatie en substraat is ook de 

controletechniek belangrijk. Bij systemen met een grote irrigatiebehoefte is het 

vanzelfsprekend dat een storing in de watergift ernstige schade aan het systeem kan 

toebrengen (uitval planten door droogte). In dit geval is een permanente controle het meest 

aangewezen. Via vochtsensoren kan de vochtigheid in de wand continu gemeten worden. 



Een alarmsysteem kan er voor zorgen dat bij storingen tijdig ingegrepen wordt zodat er geen 

schade aan het systeem ontstaat. Systemen met een lagere irrigatiebehoefte hebben een 

grotere waterbuffer en hebben minder nood aan permanente controle. 

 

Figuur 2 Overzicht van de voornaamste factoren waarin de verschillende Living Wall 
Systemen van elkaar verschillen 
 

 

Figuur 3 Overzicht van de 9 gedemonstreerde systemen op het PCS 

 

3. Binnendemo PCS kantoorgebouw 

Op het PCS werd er in 2018 een indoor LWS geïnstalleerd in de nieuwe kantoorgebouwen. 

Het systeem, Nextgen Living Wall, werd geïnstalleerd door Aquarella. Het systeem werkt op 

basis van op hydrocultuur gekweekte planten (dmv geëxpandeerde kleikorrels). Bij een 

systeem dat werk op basis van hydrocultuur is de irrigatie vrij eenvoudig, er moet enkel 

gezorgd worden dat de waterbuffer (de goten waarin de planten staan) steeds gevuld is. In 

dit geval word eenmaal per week 16 minuten water naar de goten gepompt (Gardena 

sturingscomputer).  

 



Voordelen van dit type irrigatie zijn: 

- Waterbuffer zorgt voor minder frequente irrigatie (buffer voor 4 weken) 

- Eenvoudig watervoorziening en dus minder storingsgevoelig 

- Mogelijkheid tot eenvoudigere sturing (bv. met drainmeting) 

Via een overloopsysteem wordt het water tot de onderste goot gebracht en wordt overtollig 

water afgevoerd. Het systeem werkt met een recirculatie van het irrigatiewater, het 

overtollige water wordt opgevangen en hergebruikt. Er wordt hierbij ook continue voeding 

meegegeven, een 0,5 – 1% Verdal 8-8-6 + spoorelementen voedingsoplossing). 

Volgende planten komen voor in onze indoor living wall: Aglaonema, Anthurium, 

Chlorophytum, Dracaena, Ficus robusta, Philodendron, Pteris, Schefflera, Scindapsus 

 

Figuur 4 Indoor LWS in het kantoorgebouw op PCS 

 

 

 



4. Andere demonstraties 

 

 

 

 

 

 

 


