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1. Probleemstelling en doelstelling 

Het onderhoudsvriendelijk karakter en de storingsgevoeligheid van een groene gevel wordt in grote 

mate bepaald door de waterretentie van het substraat. Bij de klassiek toegepaste substraten, bv. 

steenwol, is de waterretentie vaak onvoldoende voor toepassing in groene gevels. Dit vraagt een 

goed uitgebouwde sturingsapparatuur om het onderhoud haalbaar te houden en de 

storingsgevoeligheid te beperken. Dit treedt vaak in conflict met een haalbare kostprijs en de 

duurzaamheid van de groene gevel. 

In deze proef worden enkele substraatadditieven getest die de waterretentie en de vochtigheid van 

steenwol (en bij uitbreiding andere substraten) kunnen verbeteren. 

 

2. Proefgegevens  

Proefbehandeling 

Steenwol is het referentie/controlesubstraat (CON), omwille van de algemene toepassing in groene 

gevels en hun beperkingen inzake waterretentie. Om een optimale inmenging te  bekomen worden 

steenwolvlokken met een kleine fractie (1cm) gebruikt. 

Volgende additieven worden gescreend om hun invloed op de waterretentie en de vochtigheid te 

testen: 

 

Tabel 1: Overzicht proefbehandelingen en additieven 

Nr. Code Product Firma 
Geadviseerde 
dosis 

Toegediende 
dosis 

1 CON Steenwolvlokken 
Saint Gobin  
 

n.v.t. n.v.t. 

2 TER x 
Terracottem Universal 
(waterpolymeren) 

Terracottem 5 g/l 5 g/l 

3 TER 2x 
Terracottem Universal 
(waterpolymeren) 

Terracottem 5 g/l 10 g/l 

4 TER 0,5x 
Terracottem Universal 
(waterpolymeren) 

Terracottem 5 g/l 2,5 g/l 

5 KOV Kokosvezels  varia (De Witte) 20 l/m² 
(*)

 20 % (volume) 

6 KOC 
Kokoschips (van de 
bast)  

varia (De Witte) 20 l/m² 
(*)

 20 % (volume) 

7 FYT Fytocell (schuimkorrel) Aqua Resins technologies 20% 20 % (volume) 

8 LIT 
Lite-strip (non woven 
kunststof) 

Lite-soil 
 

20% 20 % (volume) 

 (*): m² en 10 cm diep = 100 dm³ of 100 l 

 

 

  



 

De verschillende substraatmengsels (met ingemengde additieven) voor opbouw objecten: 

   
            Controle    Terracottem       Terracottem (2x) 

   
   Terracottem (0,5x)   Kokosvezels          Kokoschips 

  
      Fytocell    Lite-soil 
 

Figuur 1 t.e.m.8: detailfoto's van proefbehandelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proefopzet 

De proef wordt aangelegd in 3 herhalingen (= 24 objecten). Elk object bestaat uit een proefbuis 

(diameter 15cm, hoogte 100cm en inhoud 17,7l) gevuld met boven weergegeven mengsels. In deze 

proefbuizen wordt in de voorziene plantgaten volgend plantmateriaal ingeplant: 

Sanvitalia: snelgroeiende perkplant - droogtegevoelig, goede indicator – potmaat: = 7,6-11 cm 

Dianthus: snelgroeiende perkplant - vochtgevoelig, goede indicator – potmaat: = 8,7-13 cm 
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Figuur 9 & 10: schema en foto proefobject 

 

De proefobjecten worden onderworpen aan een degressieve irrigatie (van dagelijks 6 x 3min – 5 x 

3min – 4 x 3min tot enkele dagen zonder irrigatie) om droogtestress te bekomen en zo de invloed van 

de additieven op waterretentie en vochtgehaltes goed te kunnen waarnemen.   

 

3. Waarnemingen, opmetingen en analyses 

Plantgroei:     tijdens proef: visuele beoordeling  

op einde proef: vers- en drooggewicht bovengronds 

plantmateriaal 

Wortelgroei:    op einde proef: visuele beoordeling (foto) wortelstelsel  

Vochtigheid van substraat:  start proef: hoeveelheid water voor verzadiging substraat  

tijdens proef: met WET-sensor: ijken en meten op substraat van 

plant ter hoogte van elke plant 

Analyse drain:   midden proef: EC, pH, hoofdelementen 

     einde proef: idem 

tijdens proef: registratie drainvolume 
  



 

 

4. Resultaten 

Plantontwikkeling 

Op het einde van de proef werd het versgewicht (=totaal gewicht inclusief wateropname) en 

drooggewicht (=enkel gewicht van organische stof wat iets zegt over de energie-inhoud van een 

plant) van alle planten bepaald. Van de twee toegepaste plantsoorten (Dianthus & Sanvitalia) werd 

per object het gemiddelde bepaald en vergeleken.  

Bij Dianthus zien we eerder beperkte verschillen op de plantontwikkeling. Betreft het versgewicht  

zien we positieve invloeden bij de additieven Terracottem (aan normale & dubbele dosering) en 

Fytocell. Het object met additief Terracottem aan halve dosering scoort hier wel het slechts op zowel 

vers- als drooggewicht. 

 

Figuur 11: Fotoreeks plantontwikkeling Dianthus  (van l.n.r) controle, Terracottem (normale dosering), Terracottem 
(dubbele dosering) en Fytocell 

 

 

Figuur 12: Grafiek plantontwikkeling Dianthus 
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Bij Sanvitalia zien we grotere verschillen tussen de objecten en duidelijke positieve invloeden van de 

verschillende additieven. De additieven Fytocell en Lite-soil en in mindere mate Terracottem en 

Kokosvezels zorgen duidelijk voor een betere plantontwikkeling. Bij het drooggewicht zien we dat het 

additief Terracottem (aan normale dosering) de meest positieve impact heeft.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 14: Grafiek plantontwikkeling Sanvitalia 

Wortelgroei 
 
De wortelgroei werd geregistreerd door op het einde van de proef de breedte en hoogte van de 

wortels van alle planten op te meten (cm). Van de twee toegepaste plantsoorten (Dianthus & 

Sanvitalia) werd per object het gemiddelde bepaald en vergeleken.  

 

Bij Dianthus zijn, zoals de bovengrondse delen, de effecten van de additieven minder merkbaar op de 

wortelontwikkeling en scoort de referentie/controle goed . Hier hebben enkel de additieven 

Terracottem (aan dubbele dosering) en kokoschips een positieve invloed op de beworteling. 
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Figuur 13: Fotoreeks plantontwikkeling Sanvitalia (v.l.n.r.) controle, kokosvezels, Fytocell en Lite-soil 
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Bij Sanvitalia zien we positieve effecten van de verschillende additieven op de wortelontwikkeling. 

Hier vertonen de additieven op basis van kokos, in het bijzonder kokosvezels, de betere effecten op 

de wortelontwikkeling van Sanvitalia. Ook de objecten met het additief Terracottem vertonen een 

meer dan gemiddelde wortelontwikkeling. 

 

 

 

 

 

Figuur 16: Grafiek plantontwikkeling Sanvitalia 
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Figuur  15: Fotoreeks wortelontwikkeling Sanvitalia (v.l.n.r.) controle, Terracottem, kokosvezels en 
kokoschips 
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Vochtigheid van het substraat 

Maximale wateropname  

Bij aanvang van de proef werd het verzadigingspunt (=maximale wateropname) per proefobject 

geregistreerd. Dit aspect geeft indirect invloed op de waterretentie, door de hogere bufferwerking kan 

de negatieve invloed van een beperkte waterretentie uitgesteld worden.  

Tabel 2: Gemiddelde geregistreerde waarden bij verzadiging proefobjecten 

Nr. Object 
Irrigatie tot 
verzadiging 

drainvolume Inhoud Obj/ref 

1 CON 11416,7 ml 9925,1 ml 1491,6 ml REF ↓ 

2 TER 13083,3 ml 7294,7 ml 5788,7 ml x 4 

3 TER x2 15000,0 ml 7527,4 ml 7472,6 ml x 5 

4 TER x0,5 12916,7 ml 8800,2 ml 4116,5 ml x 3 

5 KOV 12166,7 ml 9496,2 ml 2670,5 ml x 2 

6 KOC 11000,0 ml 9222,6 ml 1777,4 ml x 1 

7 FYT 12416,7 ml 10826,2 ml 1590,5 ml x 1 

8 LITE 11500,0 ml 9679,5 ml 1820,5 ml x 1 

 

In de laatste kolom is een grove, maar veelzeggende vergelijking gemaakt. Zo zien we betreffende de 

wateropname een duidelijke invloed van Terracottem (mengsels van waterpolymeren), afhankelijk 

van de dosering. Bij de additieven op basis van kokos is enkel een duidelijke invloed merkbaar bij 

kokosvezels. Hier dient echter de structuur van het materiaal bekeken worden, zo kunnen 

kokosvezels door hun fijne structuur de holtes tussen de steenwolvlokken opvullen in tegenstelling tot 

de grovere kokoschips. Hierdoor zal het totaal volume van een mengsel van steenwolvlokken met 

kokosvezels groter zijn dan met kokoschips met een groter potentieel aan wateropname en/of 

binding. Bij de andere materialen zien we geen duidelijke invloed van het additief op de maximale 

wateropname. 

 

Waterretentie 

Na verzadiging (01/06/2016) werden de verschillende objecten onderworpen aan een onderbouwde 

begietingsfrequentie (op basis van richtlijnen van firma’s met steenwolsystemen en praktijkervaringen 

demoproeven in het project). Deze irrigatie/begieting werd naarmate het verloop van de proef 

geleidelijk verminderd en zelfs tijdens een korte tijdsspanne stopgezet, om op deze wijze 

droogtestress en de mate van waterretentie tussen de verschillende objecten te kunnen waarnemen. 

 



 

 
Figuur 17: Grafiek invloed irrigatie op vochtgehaltes objecten 

  



 

In de bovenstaande grafiek zien we de dagelijkse watergift (blauwe stippellijn) en daarop het 

gemiddelde gemeten vochtgehalte van de objecten (objecten 3 & 4 niet meegenomen wegens 

beperkte verschillen t.o.v. de standaarddosering) tijdens drie tijdstippen.  

Bij het eerste meetpunt (27/06/2016) zien we reeds beperkte invloeden van de waterretentie op het 

vochtgehalte. Terracottem bevestigt hier een duidelijke meerwaarde qua wateropname t.o.v. de 

controle/referentie. De additieven op basis van kokos vertonen een ander beeld dan tijdens de 

verzadiging, hier zien we dat de kokoschips een hoger vochtgehalte vertoont dan kokosvezels. Dit is 

echter ook te verklaren door de structuur van het materiaal. De grovere structuur van kokoschips kan 

een groter poriënvolume hebben dan de kokosvezels, wat een hogere waterretentie als gevolg kan 

hebben. 

Om een goed zicht te hebben op de waterretentie kijken we beter naar het tweede meetpunt 

(06/07/2016) en meer bepaald de curve t.o.v. het eerste meetpunt. Bij het tweede meetpunt werd de 

irrigatie/begieting reeds verminderd en is er dus droogtestress gecreëerd om de mate van 

waterretentie beter te kunnen waarnemen. Hier zien we in de eerste plaats dat de controle/referentie 

(daling van 13% vochtgehalte) in algemene vergelijking met de objecten niet minderwaardig scoort op 

vlak van waterretentie. Het additief Lite-soil (object 8 heeft daling van 19,5% vochtgehalte) heeft een 

duidelijk, negatief effect op de waterretentie, ten opzichte van de controle/referentie. Ook de 

additieven op basis van kokos (daling van 13,5% vochtgehalte) hebben geen meerwaarde op de 

waterretentie. Het object met additief Fytocel (daling van 12,5% vochtgehalte) heeft wel een positieve, 

echter beperkte, invloed op de waterretentie. 

 

Figuur 2 

 

 

 

  

Figuur 18: Details grafiek van twee eerste meetpunten - invloed irrigatie op vochtgehaltes objecten 



 

Herbevochtiging na droge periode 

Het laatste meetpunt (14/07/2016) vond plaats na een periode zonder irrigatie (van 09/07/2016 t.e.m. 

11/07/2016) en herbevochtiging (van 12/07/2016 t.e.m. 14/07/2016), waardoor ook een beeld kan 

gevormd worden van de verschillende objecten rond dit aspect. Zo zien we dat de controle/referentie 

en het object met additief ‘Lite soil’ beduidend beter scoren op vlak van herbevochtiging. De objecten 

met de additieven Terracottem en in mindere mate Fytocell scoren voldoende (snel weer het niveau 

van vochtgehalte van voor droge periode). De additieven op basis van kokos vertonen meer 

moeilijkheden om te herbevochtigen na een droge periode. 

 

 

 

 

 

  

Figuur 19: Detail grafiek van laatste meetpunt - invloed irrigatie op vochtgehaltes objecten 



 

Drainanalyse 

In het midden (07/07/2016) en op het einde (14/07/2016) van de proef werd van de verschillende 

objecten een drainanalyse uitgevoerd. Afhankelijk van de parameter/element wordt dit benaderd in 

functie van standplaats (invloed op de plantkeuze), plantinvloeden (invloed op voedingsniveau, 

schadelijke neveneffecten) en/of  technische invloeden (invloed recirculatie…). 

 
Zoals verwacht heeft de controle (steenwol) een neutraal, voor planten een eerder alkalisch, effect op 

de pH die relatief stabiel blijft in functie van tijd (evolutie 07/07/2016 tot 14/07/2016). Er is echter een 

lichte pH-daling vast te stellen in functie van tijd bij de controle. 

Algemeen zien we dat het additief Terracottem een eerder instabiele invloed heeft op de pH, in 

aanvang een verhogend en later een verlagend effect. Bij de additieven Fytocell, Lite-soils en de 

additieven op basis van kokos zien we, gelijkaardig met de controle, een licht verlagend en relatief 

stabiel effect op de pH. 

 

Als we naar de voedingstoestand kijken, zien we bij de eerste analyse een duidelijke hogere 

voedingstoestand bij de Terracottem en Fytocell. Bij Terracottem heeft dit te maken met de 

startbemesting die meegemengd wordt in hun mengsel en merkbaar is bij de twee analyses. Bij 

Fytocell zien we enkele hoge concentraties van fosfor (als restproduct van productieproces van 

Fytocell), kalium en chloor, die bij de tweede drainanalyse zo goed als uitgewerkt of uitgespoeld zijn. 

 

De zouten chloor (Cl) en natrium (Na) kunnen bij grote concentraties mogelijks een schade geven. Zo 

zien we bij de eerste drainanalyse bij het additief Fytocell een grote concentratie aan chloor, die een 

schadelijk effect kan geven aan planten. Bij de tweede analyse is deze concentratie beduidend lager 

en minder schadelijk.



 

 
Tabel 3: Gemiddelde waardes resultaten drainanalyses van verschillende objecten 



 

 

Conclusies 

Algemeen zien we bovengronds een betere plantontwikkeling bij de additieven Terracottem en 

Fytocell. Hier speelt wel de betere voedingstoestand door de startbemesting, zoals duidelijk merkbaar 

bij de eerste drainanalyse, een voorname rol. Opvallend is dat bij Sanvitalia de additieven kokoschips 

en Lite-soil ook voor een betere bovengrondse plantontwikkeling zorgen dan de controle. 

Op vlak van wortelontwikkeling zien we dat de additieven algemeen een positief effect hebben, maar 

ook hier hebben kokosvezels een duidelijk beter effect. Op vlak van totale groei (boven- en 

ondergronds) scoort het additief kokosvezels het best. 

 

Als we dieper ingaan op de invloed op de wateropname en waterretentie zien we sterke effecten van 

het additief Terracottem, zeker betreft wateropname (tot 4x bij normale dosering). Dit effect zien we 

terug bij de metingen van het vochtgehalte. Wel opvallend is het beperkt effect op de waterretentie, 

dit heeft mogelijks te maken met de onaangepaste irrigatie in functie van de wateropname (langere 

pauzeduur i.p.v. korte pauzeduur). Bij de metingen scoort de controle enkel bij de herbevochtiging  

beter, ook hier moeten we de onaangepaste irrigatie (bijkomend korte gietbeurt i.p.v. lange gietbeurt) 

indachtig zijn. We kunnen echter wel stellen dat het additief Terracottem een beduidend positief effect 

heeft op het vochtgehalte van het substraat en op het onderhoud door inperking van 

storingsgevoeligheid en irrigatiefrequentie, dat zich nog meer zou tonen bij een aangepaste irrigatie 

(langere pauzeduur & langere gietbeurt).  


