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1. Inleiding 

In het eerste verslag rond klimhulp werd een overzicht gegeven van een reeks textiel materialen 

die gebruikt kunnen worden als alternatieve klimhulp bij grond gebonden groene gevels. Dit 

verslag bouwt hierop verder en geeft in eerste instantie een update over de toestand van de 

groene wanden. Op welke manier de verschillende plantensoorten zich de voorbije 2,5 jaar 

ontwikkeld hebben en hoe het uitzicht van de groene gevel daardoor veranderd is. 

In een tweede facet wordt gekeken naar de fysieke eigenschappen van de textielmaterialen. 

Een selectie van materialen wordt bekeken naar weerbestendigheid en stevigheid. Dit zal 

toelaten om een correcte keuze qua materiaal te maken en zo een duurzame en goedkope 

groene gevel te bekomen.  

Finaal worden cases toegelicht rond de hechting van klimop aan verschillende textielen en de 

installatie van textielnetten als alternatieve klimhulp. 

2. Plantengroei op textiel 

2.1 Gebruikte materialen 

Klimplanten hebben diverse strategieën bedacht om op verticale structuren naar boven te 

klimmen en zo aan voldoende zonlicht te geraken. Sommige kunnen zichzelf vasthechten aan 

inerte ondergronden zoals Klimop (Hedera helix) en worden ingedeeld als zelfhechters. 

Anderen vormen aangepaste bladstructuren die zich rond takjes kunnen kronkelen en zo 

voorkomen dat hun slappe stengels omvallen. Deze worden algemeen rankers genoemd zoals 

Wijnrank (Vitis sp.) Sommige planten zoals Blauwe Regen (Wisteria sp.) slingeren zich een weg 

naar boven door hun stengel rond verticale structuren te draaien en worden ingedeeld bij 

slinger planten. De steunklimmers ten slotte groeien sterk opgericht en leunen/steunen op de 

ondergrond met het gewicht van hun twijgen. Eventuele weerhaakjes verhinderen het afglijden. 

Een typisch voorbeeld is klimroos (Rosa sp.). De zelfhechters hebben in principe geen klimhulp 

nodig en verankeren zich in de verticale structuur zoals in bakstenen en op schors. Voor andere 

klimplanten wordt klassiek een staaldraad net gebruikt. In de meest goedkope uitvoering kan 

dit een schapen rastering zijn. Duurdere versies gebruiken op maat gemaakte inox draadnetten 

rond een buizenframe. Deze laatste kunnen tot meer dan de helft van de installatiekost 

oplopen. In deze taak werden alternatieve materialen uitgetest. Niet allen voor rankers en 

slinger planten, maar ook voor zelfhechters. De steunklimmers zijn niet opgenomen omdat die 

regelmatig moeten aangebonden worden. De zelfhechters worden wel in beschouwing 

genomen, omdat textiel weefsel een interessant substraat kan zijn om de gevel te beschermen 

en toch een groene, grondgebonden gevel te realiseren.  



 
 

 

 

  

mesh 6514004, Duranet 
140gsm  

 

Gaasnet 105gsm 
Duranet 

  

Premium Hortshade 
Medium, synthesis 
advanced polymer 
fabrics, 219 gsm  

 

Premium Hortshade 
Extra light green 

 

Werfafbakeningsnet 
duranet    

 

Schaduwnet F1074Q 

    

 

Geknoopt net 40mm 
duranet     

 

Geknoopt net 20mm 
duranet     

 

Vogelnet 6x7mm 
duranet     

 

Knooploos net 
veiligheidsnet 100mm     

 

XO3812 Conwed  

 

XN0521 conwed     



 
 

  

R02239 conwed     

 

Gr 1916 Conwed 

    

 

Drainprotect Biocovers 

 

Hydrotex biocovers    

    

 

Enkadrain bonar     

 

3D afstands-weefsel 

 

Tatami Sioen    

 

H5550 Sioen mesh 

    

 

B6000 PVC vlak Sioen 

 

L3030 Sioen mesh  

    

 

Vilt DS fibres 

 

Vlas 1072gsm libeltex 

    



 
 

 

Quiet step TWE 

 

Expostyle, SOMMER, 
280gsm  

 

Bioweedstop 157 gsm 
biocovers 

 

Nylon net met vierkante 
mazen 
(nettenverkoop.nl) * 

    

 

Safety net geknoopt 
nylon: EN 1263-1 type S 
(nettenverkoop.nl) * 

 

Oranje laadnetten 
(nettenverkoop.nl) * 

 

In overleg met PCS, VZW gevelgroen en in functie van beschikbaarheid en diversiteit werden 

enkele materialen weerhouden. 

Materialen aangeduid met ‘*’ werden slechts op het einde van het project gebruikt als groene 

gevel, er is dus momenteel nog geen groei aanwezig. De testopstelling blijven echter ook na 

afloop van het project te bezichtigen bij het “Proefcentrum voor Sierteelt” te Destelbergen.  

2.2 Opstelling 

Onderstaande figuren illustreren de opstelling bij PCS – Destelbergen. Er wordt gekozen voor 

een buizenframe van 210x210 cm. Het frame wordt met aluminium beugels opgehangen aan 

betonnen scheidingswanden. Dichte weefsels worden voorzien van een PVC flap onderaan dat 

deels wordt ingegraven. Dit om te voorkomen dat de planten achter het doek gaan groeien. 

Het weefsel zelf wordt met snelbinders en eyelets aan het frame bevestigd. 



 
 

 

Opstelling bij PCS Destelbergen 

 
Expostyle Sommer 
 

 
B6000, vlak PVC sioen 

 
PVC gecoat tatami-doek van sioen     
 

 
M5550, een PVC print-mesh met kleine openingen 
Sioen 



 
 

 
Mesh duranet 
 

 
Knooploos net veiligheidsnet 
 

 
Geknoopt net 20mm duranet 
 

 
Geknoopt net duranet 40 
 

 
L3030, een zwarte PVC mesh met grote openingen 
Sioen 

 

 

Opstelling bij WTCB Limmelette 

Voor de opstelling bij WTCB – Limmelette wordt gebruik gemaakt van stellingen waarop de 

systemen zijn bevestigd. De afmetingen zijn hier beperkter (1mx2m), maar de bevestiging is 

gelijkaardig. 

 



 
 

 
Werfafbakeningsnet 

Duranet 

 
XN0521 Conwed 

 
Enkadrain Law anb Bonar 

 
R02239 Conwed 

 
Vogelnet 6x7mm Duranet 

 
Hydrotex Biocovers 

 

Samen met PCS werd een plantenkeuze vooropgesteld en gekoppeld aan één of meerdere 

weefsels op basis van gekende groeimorfologie, beschikbare gegevens uit de literatuur 

(Groenbeheer, een verhaal met toekomst, M. Hermi) en op basis van eigen verwachtingen.  

materiaal toepassing Soort Soort toepassing plaats 

mesh 6514004, Duranet 140gsm zelfhechter Klimhortensia Wingerd zelfhechter PCS 

PVC gecoat tatami-doek van sioen     zelfhechter Wingerd Trompetbloem zelfhechter PCS 

Geknoopt net 40mm duranet     slinger Blauwe Regen Druif ranker PCS 

Geknoopt net 20mm duranet     ranker Passiebloem Bosrank ranker PCS 

Knooploosnet veiligheidsnet 100mm     slinger Blauwe regen Kamperfoelie slinger PCS 

Expostyle, SOMMER, 280gsm zelfhechter Trompetbloem Wingerd zelfhechter PCS 

M5550, een PVC print-mesh Sioen zelfhechter Klimop Klimhortensia zelfhechter PCS 

L3030, een zwarte PVC mesh Sioen ranker Passiebloem Kamperfoelie slinger PCS 

B6000, vlak PVC sioen zelfhechter Klimop Wingerd zelfhechter PCS 

XN0521 conwed     ranker Bosrank   WTCB 

Hydrotex biocovers     zelfhechter Trompetbloem   WTCB 

Enkadrain bonar     zelfhechter Klimhortensia   WTCB 

Werfafbakeningsnet duranet     slinger Blauwe Regen   WTCB 

Vogelnet 6x7mm duranet     ranker Bosrank   WTCB 

R02239 conwed     ranker bosrank kamperfoelie slinger WTCB 



 
 

De gekozen variëteiten zijn aangeleverd door Calle Plant – Wetteren 

Kamperfoelie Lonicera per. belgica co 80/100  
Bosrank Clematis mont. tetrarose p 80/100  
Bosrank Clematis mont. rubens p 80/100 
Bosrank Clematis mont. tetrarose p 80/100 
Bosrank Clematis mont. pink perfection co 80 
Passiebloem Passiflora caerulea co 60/100  
Klimop Hedera helix co 80/100 gestokt  
Wilde Wingerd Parthenocissus q. engelmannii co80/100  
Wijnrank glorie van boskoop co 80/100  
Wijnraak blanc de vezin co 80/100  
Blauwe Regen Wisteria sinensis co p 80/100  
Trompetbloem Campsis radicans p co 80/100  
Klimhortensia Hydrangea an. petiolaris co 80/100 

2.3 Test-site 

De opstellingen zijn gemonteerd op de frames voor de LWS. Voor PCS geld dat de klimhulp 

NO is georiënteerd. 

 

De opstelling bij WTCB – Limmelette is O of W georiënteerd 
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2.4 Stand van zake na 4 groeiseizoen 

Geknoopt net (Duranet) openingen: 20x20mm  

Passiebloem & Bosrank PCS 

 

Januari 2017 mei 2019 

  

Detailopnames: Bosrank 

  

Conclusie: 

Passiebloem (Passiflora sp.) heeft de late vorst van 2017 niet overleefd. 

Bosrank (Clematis vitalba) hecht goed aan het net, na 28 maanden is er een zeer goede 

verspreiding over het volledige net, zelfs de zone waar Passiebloem geplant stond. 

  



 
 

Knooploos veiligheidsnet (Duranet) openingen: 100x100mm  

Blauwe Regen & Kamperfoelie PCS 

 

Januari 2017 mei 2019 

  

Detailopnames: Blauwe Regen Kamperfoelie 

  

Conclusie: 

Werkt goed voor zowel Blauwe Regen (Wisteria sp.) als Kamperfoelie (Lonicera sp.). 

Beide planten groeien recht omhoog en er is weinig zijwaartse groei wat na 28 maanden 

resulteert in een vrij naakte muur. Het gebruik van een ruitvormige netstructuur kan hier 

mogelijks een oplossing bieden. Door de beperkte duur van het project is dit echter niet getest. 

  



 
 

Mesh 6514004 (Duranet) schaduwnet 140gsm  

Klimhortensia & wingerd PCS 

 

Januari 2017 mei 2019 

  

Detailopnames: klimhortensia wingerd 

  

Conclusie: 

Zwakke, tijdelijke hechting aan het textiel. Mogelijks is de maasgrootte te klein voor een goede 

verankering. 



 
 

L3030 (Sioen) PVC mesh, openingen 30x30mm  

Passiebloem & kamperfoelie PCS 

 

Januari 2017 mei 2019 

  

Detailopnames: kamperfoelie 

  

Conclusie: 

Passiebloem heeft de late vorst van 2017 niet overleefd. 

Kamperfoelie doet het goed en heeft een mooie zijwaartse verspreiding over het net.  

  



 
 

M5550 (Sioen) PVC mesh met kleine openingen  

Klimop & klimhortensia PCS 

 

Januari 2017 mei 2019 

  

Detailopnames:  

   

Conclusie: 

Vorming van lange hechtwortels maar geen hechting, waarschijnlijk door een te fijne 

maasgrootte. 

  



 
 

Enkadrain (Law & Bonar)   

Klimhortensia WTCB 

 

Januari 2017 juli 2019 

  

Detailopnames:  

  

Conclusie: 

Over laatste 2 jaar is er weinig verticale groei, eerder uitbreiding over de grond. De plant vormt 

hechtwortels maar kan zich niet vasthechten en steunt enkel tegen het textiel. Dit materiaal is 

daarom niet geschikt voor dit type planten. 

  



 
 

Hydrotex (Biocover)   

Trompetbloem WTCB 

 

Januari 2017 september 2017 juni 2019 

   

Detailopname: trompetbloem 

  

Conclusie: 

Geen verticale groei na 30 maanden, de plant steunt tegen het textiel maar er is geen hechting. 

Dit materiaal is daarom niet geschikt voor deze toepassing. 

  



 
 

R02239 (Conwed) openingen 30mm x 30mm  

Bosrank & kamperfoelie WTCB 

 

Januari 2017 juli 2019 

  

Detailopnames:  

   

Conclusie: 

Zowel bosrank als kamperfoelie doen het goed. Het net is echter broos geworden en 

gescheurd en daardoor niet geschikt als klimhulp. Elk weer bestendig net met maasgrootte van 

30mm x 30mm zou echter moeten volstaan. 

  



 
 

XN0521 (Conwed) diagonale opening 20x20mm  

Bosrank WTCB 

 

Januari 2017 juli 2019 

  

Detailopnames:  

  

Conclusie: 

Initieel een snelle opgaande groei, de mazen zijn echter te klein aangezien de groei langszij 

sneller was. Na 30 maanden is er een zeer volledige en dikke begroeiing van de gevel. 

  



 
 

Vogelnet (Duranet) openingen: 6x7mm  

Bosrank WTCB 

 

Januari 2017 juli 2019 

  

Detailopnames:  

  

Conclusie: 

Initieel is er slechts een beperkte opgaande groei, na een aanpassingsperiode slaagt de plant 

er wel in om zich over het gehele net te verspreiden. De initiële beperkte groei is waarschijnlijk 

toe te wijzen aan de fijne mazen. Na 30 maanden is er een goede verspreiding van de 

begroeiing over de volledige breedte van het net. 

  



 
 

Werfafbakeningsnet (Duranet)   

Blauwe regen WTCB 

 

Januari 2017 juli 2019 

  

Detailopnames: blauwe regen  

  

Conclusie: 

Snelle opgaande groei voor blauwe regen. 

Ruime maar inhomogene verspreiding over het volledige net. Hierdoor komt de opvallende 

kleur nog goed naar buiten. 

  



 
 

2.5 Conclusie plantgroei 

De verschillende planten hebben na een periode van 2,5 jaar een duidelijke invloed 

achtergelaten op de groene gevels. De verschillende materialen vertoonden een duidelijke 

trend die samenloopt met de maasgrootte: 

• Netten met een maasgrootte kleiner dan 0,5cm maken het zeer moeilijk voor de plant 

om vast te hechten.  

• Bij een maasgrootte tussen 0,5 cm en 2 cm is er een initiële aanpassingsperiode nodig 

waar de plant niet tot zeer traag groeit. Na deze periode blijft de groeisnelheid trager 

dan normaal. De fijne mazen zorgen er wel voor dat er een goede horizontale 

verspreiding is van de planten over het volledige oppervlak 

• Mazen van 10 cm of groter zorgen voor een snelle opwaartse groei. De horizontale 

groei is echter miniem, dit is waarschijnlijk door de grote afstand tussen 2 verticaal 

lopende touwen. Dit kan op 2 manieren opgelost worden: 

o Het gebruik van rechthoekige mazen, de horizontale overbrugging is kleiner 

wat in de groeitesten resulteerde in een betere verspreiding 

o Het gebruik van een ruit vormig net; hierdoor groeien de planten diagonaal wat 

de verspreiding over het volledige net verbetert. 

3. duurzaamheid van textielmaterialen 

Grondgebonden groene gevels zijn werken van lange adem, het verkrijgen van een mooi 

volgroeide structuur kan namelijk een aantal jaar duren. Het is daarom zeer belangrijk dat de 

klimhulp stevig blijft ondanks de constante blootstelling aan het weer en het gewicht van de 

planten. 

3.1 Weer bestendigheid 

Tijdens de levensduur van de grondgebonden groene gevel wordt de klimhulp voortdurend 

blootgesteld aan een combinatie van zonlicht, waarbij voornamelijk UV straling beschadigend 

is en regen, wat UV degradatie kan versnellen. Enkele van de textiel gebaseerde klimhulpen 

werden daarom getest naar hun treksterkte voor en na een artificiële en reële weer test. De 

mate van degradatie werd bepaald aan de hand van de treksterke, wat een maat is voor hoeveel 

trekkracht een ingeklemd materiaal kan verdragen voor het scheurt. Daarnaast wordt ook 

bepaald hoever het materiaal uitgetrokken werd. Deze treksterkte geeft ook weer hoe het 

materiaal bestand is tegen plotse, sterke krachten zoals bijvoorbeeld een windstoot. 



 
 

Methode: 

Voor de artificiële test werden de stalen voor 1000 uur afwisselend bestraald met UV licht en 

beregent. Een dergelijke test simuleert 6 maanden tot 2 jaar in effectieve buitencondities.  

Voor de reële test werden de stalen voor 5600 uur of 8 maanden buiten in een zuidoriëntatie 

opgehangen. Uit de netten werd vervolgens een ruit uitgesneden en dit werd getest met 

behulp van een trektest, hierdoor wordt zowel de sterkte van het touw als de knopen getest. 

 

 

Uit de trektest blijkt dat de meeste materialen goed bestand zijn tegen degradatie onder 

invloed van het weer. Het “knooploos veiligheidsnet” vertoont een kleine terugval in treksterkte 

maar dit valt binnen de foutenmarge. Het “geknoopt net” vertoont een toename in treksterkte 

die groter is dan de foutenmarge, dit is waarschijnlijk omdat het materiaal licht verstijft onder 

invloed van zonlicht. 

“expostyle sommer” toont een sterke terugval in eigenschappen. Dit was te verwachten 

aangezien het textiel gebruikt wordt als tapijt op beurzen en daarom meestal een korte 

levensduur heeft. Dergelijke materialen bevatten geen UV stabilisatoren die degradatie 

tegengaan wat duidelijk blijkt uit de trektesten. 

Ook het conwed materiaal toont een terugval in treksterkte, voornamelijk na degradatie in 

reëel weer. Dit is een relatief fijn materiaal waardoor de impact van hagel en regen mogelijks 

een sterke invloed kan hebben gehad op de degradatie van het materiaal.  
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Voor dit materiaal werd ook een tweede variant getest die doorschijnend is in plaats van zwart 

gekleurd. Bij de doorschijnende variant was een zeer sterke afname te zien in eigenschappen. 

De testopstelling met de doorzichtige variant bij het WTCB was na een jaar extreem broos 

geworden en op meerdere plaatsen gebroken. Dit komt omdat de schadelijke UV stralen een 

doorzichtig materiaal tot binnenin kunnen degraderen en niet enkel op het oppervlak. 

Daarboven komt dat courante zwarte pigmenten UV stralen kunnen opvangen wat extra 

bescherming bied. Witte pigmenten hebben een omgekeerde werking en versnellen meestal 

UV degradatie, deze zijn dus af te raden. 

 

De verlenging bij breuk geeft een gelijkaardig resultaat, de eerste 3 netten scoren zeer goed 

en de degradatie van ‘expostyle sommer” en conwed is opnieuw duidelijk.  

3.2 Bestendigheid tegen kruip: 

Een tweede belangrijke parameter is in hoever de textielmaterialen bestand zijn kruip. Kruip is 

het vervormen of uitreken van materiaal, in dit geval textiel, door langdurige blootstelling aan 

een bepaalde kracht. In het geval van grondgebonden groene gevels is dit het continue 

gewicht van planten.  

De bestendigheid tegen kruip werd bepaald door, gedurende een periode van 2 weken, een 

constante kracht aan te brengen die gelijk is aan 10% van de treksterkte en de verlenging te 

meten. De onderstaande grafiek geeft het verloop van deze verlenging gedurende 389 uur en 

in hoever het materiaal terug inkrimpt na verwijderen van het gewicht. 
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Opvallend bij bovenstaande grafiek is het resultaat van expostyle sommer, dit materiaal rekt 

initieel sterk uit en blijft daarna ook uitrekken gedurende de periode van 2 weken. Dit is 

waarschijnlijk omdat het ontwikkeld is als beurstapijt, een materiaal met een korte levensduur 

dat geen dragende eigenschappen nodig heeft.  

De overige 4 materialen vertonen veel betere eigenschappen. De verlenging na 5 uur is voor 

deze materialen slechts 1% en bleef relatief constant tot het einde van de proef. Deze 

materialen werden duidelijk ontwikkeld voor dragende of structurele toepassingen  

3.3 Conclusie weer en kruip bestendigheid 

De keuze voor een textiel als dragende structuur opent een hele waaier aan potentiële 

kandidaten. Niet alle kandidaten zijn echter geschikt door hun ontoereikende stabiliteit 

tegenover weersomstandigheden, licht of kruip. Het maken van een correcte keuze is echter 

relatief gemakkelijk indien met de volgende punten rekening wordt gehouden 

• Selecteer een materiaal dat door de fabrikant verkocht wordt voor buiten toepassingen 

• Selecteer een materiaal dat gebruikt wordt voor dragende of structurele 

eigenschappen, dit gaat bijvoorbeeld over veiligheids- en afbakeningsnetten. 

• Selecteer een materiaal met een donkere kleur, in het beste geval zwart. Vermijd 

doorzichtige of witte materialen. 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Tijd (uren)

Verlenging door kruip

geknoopt net 130x3 [mm] werfafbakeningsnet [mm]

expostyle sommer [mm] conwed gr 1916 zw [mm]

knooploos veiligheidsnet [mm]



 
 

4. Case-studies naar aanleiding van het Groene gevelproject 

In de loop van het project hebben verschillende bedrijven zich enthousiast geëngageerd om 

nieuwe materialen uit te testen voor gevelbegroening. Specifiek gaat het hier over 

gevelbegroening met grond gebonden klimplanten die als zelfhechter (GGGevelgroen, P. 

Boogaerts) worden ingezet en klimplanten die van een klimhulp moeten voorzien worden 

(GroeneGevels VZW, B. Verschaeve).  

 Zelfhechter: Klimop Hedera Helix 

Bij installatie (mei 2016) Na 6 maand (september 2016) 

Enkadrain (Law en Bonar)  

  
Tatami Sioen  

  
Expotapijt Somer  

  



 
 

Quitstep (TWE)  

  
3D weefsel  

  
(foto’s GGGevelgroen) 

Van de geteste materialen biedt het expotapijt de beste hechting aan klimop. Aan de hand 

van detailopnames probeert men een inzicht te krijgen in de manier waarop klimop zich in 

deze materialen verankert. Hieruit blijkt dat, een hechtwortel probeert door te groeien in het 

materiaal. Als dat lukt, worden tientallen kurk-achtige voetjes uitgestuurd vanop de 

hechtwortel en ter hoogte van het contactoppervlak met de ondergrond die als weerhaakjes 

in het materiaal vasthechten. 

 

  



 
 

 Detailopnames van hechtwortels in vilt 

   

                 

 Trekproeven op jonge twijgen 

 



 
 

Om en twijg los te trekken werd het oudste deel ingeklemd aan 1 zijde en het weefsel aan de 

andere zijde. De bekomen piekkrachten bij losscheuren van de twijg liggen in de orde van 9 

+- 3N. 

De trekkracht van de hechtwortels zelf worden uitgedrukt per cm aan ingegroeide wortels en 

ligt in de orde van 15 N/cm. In geen enkel geval konden de hechtwortels uit het weefsel 

worden getrokken, of werd er schade vastgesteld aan het weefsel. Men kan er dus van uit 

gaan dat de hechting en het weefsel voldoende zijn om klimop veilig te laten hechten. De 

breuksterkte wordt bepaald door de sterkte van de plant. 

Testopstelling voor breuksterkte van de hechtwortels 

 

  



 
 

5. Case studie van textiel netten als alternatieve klimhulp 

In een demo-opstelling van ongeveer 10m op 6m werd een geknoopt net met mazen van 

130mm opgehangen met gegalvaniseerde ankers en beplant met diverse klimplanten. Het 

net werd op maat aangeleverd.  

 

Installatie van het net (foto’s Groene Gevels vzw) 

Deze wand heeft nog geen volledig groeiseizoen achter de rug dus de reactie van de 

klimplanten is nog niet te evalueren. Wel zijn er interessante bemerkingen van de installateur 

en de klanten ten aanzien van dit nieuwe materiaal en ten opzichte van klassieke materialen: 

“ 

Kunststof netten 

 •Lage materiaalkost 

 •Lage installatiekost 

 • Onbekende levensduur (UV-gevoeligheid) 

 • Komen er in de loop van de levensduur PE-vezels in de natuur terecht, en zo ja hoe 

 schadelijk is dat? 

 • Recyclage van PE-net op einde levensduur: hoe klimplanten en PE scheiden? 

 • Negatief imago van kunststof bij de natuurbewuste klanten 



 
 

 •  Vraag naar andere kleuren 

gegalvaniseerde draadnetten (Betafence) 

 • lage materiaalkost  

 • hoge installatiekost 

inox netten (Jakob)  

 • hoge materiaalkost  

 • hoge installatiekost 

“  

(Dixit B. Verschaeve Groene Gevels vzw) 

6. Conclusie 

Uit bovenstaande resultaten kan duidelijk afgeleid worden dat textiel een nuttig alternatief kan 

zijn als steun voor grond gebonden gevelgroen. Zowel voor zelfhechters als voor 

slingerplanten en rankers zijn geschikte materialen voorhanden. Deze materialen zijn courant 

beschikbaar, maar niet ontwikkeld voor dergelijke toepassingen. Aanpassingen in maasgrootte, 

dimensies en kleur zijn relatief eenvoudig te implementeren om tot een toepasbaar product te 

komen. Daarnaast werden een aantal vragen beantwoord rond de duurzaamheid van textiel 

voor buitentoepassingen. Mits keuze voor materialen die ontwikkeld zijn voor 

buitentoepassingen is er geen probleem naar duurzaamheid voor de eerste 1 tot 2 jaar. Testen 

die resultaten weergeven op langere periodes werden door de beperkte duur van het project 

niet uitgevoerd. Aangeraden is om altijd advies te vragen bij de leverancier van het product. 

 

 


