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1. Algemeen onderhoud van Living Wall Systemen 

Bij onderhoud van Living Wall Systemen is de grootste uitdaging om de watergift optimaal te houden. Door de 

gravitaire werking in het verticaal systeem is er vaak sprake van een ongelijke waterverdeling over het 

systeem. Op welke manier geven we voldoende water zodat het bovenste gedeelte niet te droog en het 

onderste gedeelte niet te nat komt te staan? Doordat planten niet in vollegrond, maar in kleine 

substraatzakjes geplant worden is de grondbuffer, en dus ook de waterbuffer beperkt. Daarom is een continue 

opvolging belangrijk. Bij privé eigendommen kan dit door de eigenaar gebeuren, maar bij openbare 

gebouwen/bedrijven is het raadzaam om een geautomatiseerde irrigatie- en controlesysteem te hebben.   

Naast irrigatie is ook fertigatie, het systeem van voldoende voedingsstoffen voorzien, van belang. Ook hier is 

het aan te raden om bij grote systemen een geautomatiseerd systeem met voedingswater te voorzien. Bij 

kleinere systemen, privé eigendom, kan voeding handmatig meegegeven worden tijdens onderhoudsbeurten.  

Naast de dagelijkse irrigatie en fertigatie is het nodig om de plantengroei op regelmatige basis te controleren 

en wanneer nodig te snoeien. Verder moeten de planten gecontroleerd worden op ziekten en plagen. Ook hier 

moet indien nodig de correcte behandeling uitgevoerd worden om ziekten en plagen te beperken.  

 

Plantengroei 

Algemeen onderhoud 

In de beginfase is het nodig om de wand te controleren op onkruid en onkruid te verwijderen. In latere fases 

vermindert de onkruiddruk, maar is het nog steeds van belang om onkruid waar nodig te verwijderen. Verder 

moet er een jaarlijkse (in sommige gevallen tweejaarlijkse) snoei en opkuis zijn van de beplanting, dit gebeurt 

in het voorjaar. De wand moet op regelmatige basis gecontroleerd worden op ziekten en plagen, waar nodig 

moeten er bestrijdingen uitgevoerd worden.  De taxuskever is hierbij een aandachtspunt. Hieraan is een 

volledig onderdeel van dit verslag gewijd.  

Snoei 

De snoei van de groene wand vraagt voldoende expertise, omdat er een varia aan planten wordt gebruikt en 

gemengd worden toegepast. We kunnen het toegepast sortiment voor buitentoepassingen grofweg indelen in 

volgende planttypes: 

Tabel 1.1 Overzicht van verschillende planttypes die vaak gebruikt worden in outdoor LWS met een aangepast 
snoeiadvies 

Planttypes Toegepaste soorten Snoeiadvies 

Wintergroene 
grassen 

Carex sp., Festuca sp. 
Luzula sp. 

Weinig snoei, uitbloei wegsnoeien najaar, eventueel bruine 
bladeren verwijderen en/of bruine toppen insnoeien 

Wintergroene 
vaste planten 

Bergenia sp., Heuchera 
sp., Varens 

Uitbloei wegsnoeien in najaar. In voorjaar tot basis insnoeien 
voor verjonging (figuur 1.1) 

Bladverliezende 
vaste planten 

Alchemilla sp., 
Campanula sp. 

Uitbloei en oudere bladeren wegsnoeien in najaar. 
Terugknippen tot in basis voorjaar. 

Wintergroene 
heesters 

Lonicera sp.  Sterk terugknippen (tot onderste bladeren) in voor- en najaar. 

Bladverliezende 
heesters 

Spiraea sp. Terugknippen tot basis in voorjaar, In najaar uitbloei snoeien. 



 

Figuur 1.1  Links jonge Bergenia-tak(groeit uit basis) en rechts Bergenia-tak in veroudering (loof op lange tak) 

 

Tabel 1.2 Overzicht van verschillende planttypes die vaak gebruikt worden in indoor LWS met een aangepast 
snoeiadvies 

Planttypes Toegepaste soorten Snoeiadvies 

Hangende 
planten 

Philodendron sp. 
Scinadpsus sp., 
Chlorophytum 

Sterk terugknippen (tot onderste bladeren) bij te sterke groei 

Varens Asplenium sp. Weinig snoei, eventueel bruine bladeren verwijderen 
Opgaande 
planten 

Spathiphyllum sp. Uitbloei en bruine bladeren wegsnoeien. Bij te sterke groei 
verjongingssnoei met wortelsnoei indien mogelijk. 

 

 

Figuur 1.2 Snoei van een groene gevel met hoogtewerker 



 

Figuur 1.3 Snoei van een groene gevel  

 

Figuur 1.4 Snoei van een binnengevel  

 

 



Irrigatie/fertigatie 

Installatie systeem 

Men dient zo veel mogelijk gebruik te maken van regenwater, dit heeft een lagere hardheid wat leidt tot 

minder verkalking/verstopping van druppelleidingen en dit zorgt er voor dat er geen pH-buffer opbouwt in het 

substraat. Verder zal de kostprijs van irrigatie veel hoger liggen wanneer het irrigatiesysteem is aangesloten op 

stadswater. Tot slot is irrigatie aangesloten op regenwater veel duurzamer en beter voor het milieu. Er moet 

echter wel de mogelijkheid zijn om een regenwaterbuffer aan te leggen en regenwater van daken en 

omliggende oppervlakten op te vangen. Er moet alsnog een back-up omschakelsysteem naar stadswater zijn 

voor het geval er uitputting van regenwater is. Tijdens heel droge periodes in de zomerperiode, bij veel 

verbruik van irrigatiewater en weinig aanvulling door een gebrek aan regen is het mogelijk dat dit voorvalt 

(=regenwateromschakelsysteem).   

Bij de irrigatie van groengevels is er nood aan een onderbreking, dit is een beveiliging voor lekkages. Er moet 

een volledige onderbreking zijn van het stadswaternet met een buffervat (wateronderbrekers of 

regenwateromschakelsystemen). Op www.belgaqua.be kan men meer informatie vinden over de verschillende 

onderbrekingen AA – AB of AD. 

Eenvoudige irrigatie met een timer 

Bij een eenvoudig irrigatiesysteem is continue controle van belang. Wanneer er door omstandigheden 

(verstoppingen, loskomen irrigatieleidingen, …) geen water tot het systeem geraakt, wordt hiervan 

geen automatische melding in de vorm van een alarm gegeven. Het is dus belangrijk dat de persoon 

die de wand controleert over de nodige kennis beschikt om veranderingen snel op te merken. Het 

verhogen of verlagen van de irrigatie gebeurt manueel. Er is ook geen controle op vorst, manueel kan 

men met een compressor wel de leidingen uitblazen.  

Irrigatie met watertimer en WIFI-sturing 

Bij een irrigatiesysteem met timer en WIFI-sturing kan men vanop afstand de irrigatie aanpassen via 

eenvoudige apps. Op deze manier kan de irrigatie beter afgestemd worden op de 

weersomstandigheden. Echter, is er ook bij dit systeem geen controle of de watergift effectief de gevel 

bereikt. Vandaar dat continue controle door een geschikt persoon nog steeds belangrijk is.  

FULL OPTION Opvolging en controle 

Bij groene gevels van grote oppervlakte (>50 m²) is het interessant om via vochtsensoren en 

debietmeters de watergift te controleren. Op deze manier kan bij onregelmatigheden snel gehandeld 

worden via een alarmsysteem. De irrigatie kan op afstand gecontroleerd en gestuurd worden via een 

domotica-tool. Bij grote projecten wordt deze optie doorgaans verplicht als men een 

onderhoudscontract wil afsluiten.  Bij deze toepassing gebeurt de vorstcontrole automatisch, wanneer 

de temperatuur onder het vriespunt daalt zal een compressor automatisch de irrigatieleidingen 

uitblazen.  

- Debietmeters kunnen de hoeveelheid water die door de druppelleiding naar de wand gaat 

meten, op deze manier kan gecontroleerd worden of de timer/pomp/… nog goed werken.  

http://www.belgaqua.be/


- Vochtmeters verspreid over de wand kunnen bijkomend controleren of er overal 

voldoende water in de wand terecht komt, op deze manier kan men achterhalen of er 

verstoppingen zijn in druppelleidingen. De irrigatie kan ook gestuurd worden op basis van 

deze sensoren. Wanneer de vochtwaarde, gemeten door de sensoren, onder  een 

bepaalde waarde daalt, zal de irrigatie in werking treden.  

         

Figuur 1.5 Opbouw van een irrigatiesysteem voor een groene gevel  

 

Opvolging irrigatiesysteem op verstoppingen 

Het irrigatiesysteem dient jaarlijks opgevolgd en gecontroleerd te worden op verstoppingen, zeker indien de 

debietmeters een lagere hoeveelheid water aangeven en de timer/pomp nog werkt zoals voorzien. Op vlak 

van opvolging zijn preventieve maatregelen  aan te raden. Zo is het aan te raden om de leidingen elk najaar  uit 

te spoelen om opgestapeld vuil te verwijderen. Dit kan simpelweg door de eindstoppen op het einde van de 

irrigatieleidingen te ontkoppelen en irrigatiegift te forceren. Door het spoelwater op te vangen kan het type 

van vervuiling ook waargenomen worden: 

- Algen: groen-bruine zachte materie 

- Bacteriën: glanzende, doorzichtige, slijmerige laag (=biofilm) 

- Chemische afzettingen: witte harde afzettingen bestaande uit calcium, magnesium of 

carbonaat  

- Ijzer afzettingen:  roeste afzettingen vooral bij gebruik grondwater 

Een proef waarbij druppelleidingen vervuild worden met algenwater werd binnen het VIS-project opgestart. 

Hierbij zal het product Horticlean 15 Fort getest worden. Naast Horticlean 15 Fort, zal ook de werking van 

Huwa-San® Peroxide als reinigingsmiddel getest worden. Deze proef is nog lopende, meer informatie omtrent 



de proefopzet kan je terugvinden in verslag ‘Verslag 3: Verstoppingsgevoeligheid irrigatieleidingen en 

mogelijke ontsmettingsmethoden in het kader van recirculatie.’ 

Tabel 1.3 Opsomming van producten die toegepast kunnen worden in het irrigatiesysteem tijdens de teelt 
 (Bron: Poster Reinigings- en Ontsmettingsmiddelen in de sierteelt – PCS) 

 

 

 

Irrigatiesysteem winterklaar maken 

Het irrigatiesysteem van een groene gevel bevat doorgaans een compressor, hiermee wordt tijdens 

vorstperiodes lucht door de leidingen geblazen om deze te beschermen tegen vorstschade. Bij automatische 

sturing zal bij een temperatuur onder het vriespunt de compressor lucht door het systeem blazen om water uit 

de irrigatieleidingen te verwijderen om zo vorstschade aan de leidingen te voorkomen. Het systeem wordt pas 

terug ingeschakeld wanneer de temperatuur gedurende langere tijd (enkele dagen) boven het vriespunt ligt, 

zo wordt vermeden dat het systeem elke dag terug wordt opgestart en elke nacht terug wordt uitgeblazen. 

Wanneer er geen automatisch systeem is, moet men zelf de temperatuur controleren en manueel de 

compressor opstarten.  

 

2. Taxuskever: toepassing van aaltjes 

Toepassing van aaltjes via irrigatie – verschillende types irrigatietechnieken 

Probleemstelling en doelstelling 

Bij living wall systemen (LWS) is de taxuskever een veel voorkomend probleem. Enkele plantsoorten die vaak 

gebruikt worden in Living Wall Systems omwille van hun goede eigenschappen (doorworteling, esthetische 

waarde, …) zijn taxuskevergevoelig, waaronder Heuchera, Geranium en Bergenia. De meeste producenten 

willen deze soorten niet uit hun aangeboden sortiment halen omwille van hun populariteit. Om taxuskever te 

bestrijden, bestaan meerdere mogelijkheden. De kever zelf kan met insecticiden (chemische bestrijding) zoals 

Indoxacarb (Steward) of Diflubenzuron (Dimilin SC-48) bestreden worden. Men kan ook preventief larven 

bestrijden door BIO1020, een bodeminsecticide op basis van de schimmel, Metarhizium anisopliae, onder te 



mengen in het substraat. Verder kan men de larven biologisch bestrijden met nematoden (Steinernema 

Kraussei, Steinernema feltiae en Heterorhabditis bacteriophora). Bij deze laatste optie ondervindt men 

problemen bij het toedienen op een verticale wand. Allereerst kan de oppervlakte van een groene gevel zeer 

groot zijn, wat het praktisch onmogelijk maakt om de aaltjes op de wand toe te dienen. Ten tweede zijn vele 

systemen voorzien van een buitenstructuur die het substraat en de planten vasthoudt. Dit maakt het moeilijk 

om de aaltjes effectief in het substraat in te brengen.  

 

Binnen deze proef tracht men te achterhalen wat de mogelijkheden zijn om aaltjes toe te dienen via het 

irrigatiesysteem. Op deze manier zou de volledige wand behandeld worden en zouden de aaltjes rechtstreeks 

in het substraat terecht komen. Het is echter mogelijk dat de aaltjes niet overleven wanneer ze onder een 

hoge druk door de druppelleidingen gestuwd worden. Dit willen we binnen deze proef onderzoeken.  Bij een 

eerste proef wordt gebruik gemaakt van een standaard drukgecompenseerde druppelslang. In het tweede 

gedeelte van de proef zullen verschillende types druppelleidingen die gebruikt worden in LWS getest worden.   

 

Figuur 2.1: De cyclus van de taxuskever en momenten van mogelijke behandelingen ter bestrijding 

Deel 1: Aaltjes toedienen via drukgecompenseerde druppelslang 

Proefbenodigdheden 

- Entonem aaltjes (Entomopathogene nematoden - Steinernema feltiae ) – 250 miljoen 

- Druppelleiding (8 druppelgaatjes), pomp, irrigatiesysteem (gebruikt van P04 stresstesten) 

- Proefbekers 

- Microscoop (Leica DFC 295) 

Proefopzet 

De aaltjes worden volgens de aanwijzingen op het etiket geprepareerd. De aaltjes worden opgelost in 5 L 

water, er wordt een eerste staal genomen van dit onverdund mengsel. Vervolgens wordt deze 5 L verdund 

(verdunning is afhankelijk van type aaltjes). Hiervan wordt  ook een staal genomen, het referentiestaal. De 

pomp wordt geplaatst in een bak met het gemaakte aaltjesmengsel. Met behulp van maatbekers wordt de 



vloeistof die uit de druppelgaatjes komt, opgevangen. Vervolgens worden de verzamelde stalen vergeleken 

met het referentiestaal. 

 

Resultaten 

Ter controle wordt eerst het onverdunde staal vergeleken met het referentiestaal. Op deze manier wordt een 

eerste idee gevormd van hoe de activiteit van de aaltjes waargenomen kan worden. Er is duidelijk een groot 

verschil te zien. Op deze moment is er al een klein percentage aaltjes dat geen leven vertoont (geen 

kronkelende beweging te zien).  

    

Figuur 2.2 Onverdund staal (links) en verdund staal, referentiestaal (rechts) 

Bij het vergelijken van het referentiestaal met de stalen die uit de druppelleidingen komen zijn geen grote 

verschillen te zien. Het is alleszins duidelijk dat de aaltjes in staat zijn om te overleven wanneer ze door de 

druppelleiding gestuwd worden.  

   

Figuur 2.3 Referentiestaal (links) vergeleken met staal 1 uit de druppelleiding  

   



Figuur 2.4 Referentiestaal (links) vergeleken met staal 2 uit de druppelleiding  

Bij een te lange aanwezigheid in water (na 2h) is echter wel te zien dat minder aaltjes overleven. Op de 

afbeelding uit dit zich doorgaans in meerdere uitgestrekte aaltjes. Levende aaltjes zijn vaak gebogen door de 

kronkelende beweging die ze maken.  

 

Figuur 2.5 Staal genomen na 2h uit de druppelleiding 

De oplossing in de aanvoerbak met aaltjes is aan het einde van de proef sterk opgewarmd door de warmte van 

de dompelpomp. Ook merken we in het laatste staal een sterke concentratie aan aaltjes, hieruit leren we dat 

het belangrijk is bij het toedienen van de aaltjes het staal te blijven mengen. Er werd opgemerkt dat een groot 

percentage van de aaltjes na 2h in de opgewarmde bak water niet meer in leven waren. Vandaar dat het 

aangeraden is om een iets hogere concentratie aaltjes te voorzien dan aangeduid op de verpakking.     

 

Figuur 2.6 Staal genomen na 2h uit de referentiebak (opgewarmd, stilstaand water). Verhoogde concentratie aaltjes te 
zien onderaan in de bak, waaronder een groot percentage dode aaltjes. 

Verder werd de filter van de druppelleidingen gecontroleerd. Hier werden geen aaltjes teruggevonden onder 

de microscoop. De aaltjes worden dus niet opgehouden (of gebroken) door de filtermazen. 

Deel 2: Aaltjes toedienen via verschillende types irrigatietechnieken 

Proefbenodigdheden 

- Entonem aaltjes (Entomopathogene nematoden - Steinernema feltiae)  

- 6 types irrigatietechnieken: Kameleon, T-tape, Gardena Microdrip, Zweetslang, Uniram druppelslang, 

Niet drukgecompenseerde druppelslang  

- Pomp, irrigatiesysteem (gebruikt van P20 irrigatieproef) 

- Maatbekers 



- Microscoop (Leica DFC 295) 

 

Proefopzet 

Deze proef vindt plaats op een teelttafel met drie herhalingen van de 6 leidingen van verschillende 

irrigatietypes verbonden met een hoofdleiding waardoor het entomenmengsel gestuurd wordt, zoals 

weergegeven in figuur 2.6. Het entomenmengsel wordt zoals op de verpakking aangegeven, gemaakt. Dit 

mengsel wordt via een pomp door de leiding gestuurd en vervolgens wordt de vloeistof die uit de 

verschillende leidingen komt opgevangen met maatbekers. Deze worden (zo snel mogelijk) bestudeerd onder 

de microscoop. 

 

Figuur 2.7 Proefopzet Proef ‘Aaltjes toedienen via verschillende types irrigatitechnieken’ 

Resultaten 

In het controlestaal is een grote hoeveelheid aaltjes te zien waarvan de activiteit vastgesteld kan worden door 

de kronkelende bewegingen die ze maken. De aaltjes werden via een pompsysteem in een irrigatieleiding, 

bestaande uit verschillende types druppelleidingen, gebracht. Algemeen is er vastgesteld dat de aaltjes levend 

door elk type druppelleiding kunnen geraken. Er werden wel lichte verschillen waargenomen in de 

hoeveelheid aaltjes en de activiteit van de aaltjes.  

 

Opmerking 1: De aaltjes zijn niet homogeen verdeeld over elk staal, hierdoor kunnen de foto’s een vertekend 

beeld geven. De foto’s zijn een snapshot van een beeld waar veel aaltjes in het staal aanwezig waren.  

Opmerking 2: De levensduur van de aaltjes in water is beperkt, hierdoor werd een snelle analyse gedaan van de 

hoeveelheid aaltjes en activiteit van de aaltjes zodat de tijdsduur waarover de verschillende stalen zijn 

geanalyseerd gelimiteerd blijft. Dit heeft echter tot gevolg dat er geen gedetailleerde analyse gebeurd is.    

 



 

Figuur 2.8 Controle, # aaltjes: heel veel, beweging: +  

 

Figuur 2.9 Niet drukgecompenseerde druppelleiding, # aaltjes: heel veel, beweging: ++ 

  

Figuur 2.10 Uniram druppelslang, # aaltjes: heel veel, beweging: + 

 

Figuur 2.11 Zweetslang, # aaltjes: veel, beweging: + 

 



 

Figuur 2.12 Microdrip, # aaltjes: heel veel, beweging: + 

 

Figuur 2.13 T-tape, # aaltjes: heel veel, beweging: + 

 

Figuur 2.14 Kameleon, # aaltjes: gemiddeld/veel, beweging: + 

 

Conclusie 

In deze test hebben we aangetoond dat het mogelijk is om aaltjes toe te dienen via het irrigatiesysteem. 

Verder hebben we vastgesteld dat aaltjes levend door elk type druppelleiding komen. Het is aan te raden om 

licht hogere dosis dan de aangegeven dosis op de verpakking toe te passen om beperkt verlies in levende 

aaltjes te compenseren. Eén belangrijke kanttekening die we moeten maken is dat de aaltjes slechts beperkte 

tijd (± 2 uur) in water overleven. Het is dus van belang om snel te handelen bij het toepassen van aaltjes via de 

irrigatieleidingen. Vooral bij kleine wanden kan deze methode om aaltjes toe te dienen toegepast worden, bij 

grote wanden is het waarschijnlijk onhaalbaar om het aaltjesmengsel binnen twee uur aan te maken en 

volledig door de volledige wand te sturen.  

 

 



 


