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STRESSTESTEN:               

WATERHUISHOUDING LIVING WALL SYSTEMEN 
i.k.v. VIS-traject ‘Groen bouwen: groene gevels voor duurzame gebouwen en steden’ 

 

1. Probleemstelling en doelstelling 

 

Living Wall Systemen (= LWS) hebben een complexe waterhuishouding, die nog al te vaak de reden 

is voor een falend systeem met plantsterfte als gevolg. Deze waterhuishouding wordt door heel wat 

factoren beïnvloed, zowel extern (zonne-instraling, wind, oriëntatie, temperatuur …) als intern 

(beplanting, type substraat, irrigatiewijze en –frequentie …). Willen we de bestaande systemen en 

hun irrigatieregime optimaliseren, is het noodzakelijk om de interne factoren die de waterhuishouding 

bepalen te kwantificeren. 

 

De doelstelling van deze proef is om in de eerste plaats het effect van het type substraat op de 

waterhuishouding van het systeem te bestuderen, meer in het bijzonder:  

 de totale wateropname-capaciteit van het substraat: volume water/m² tot verzadiging van 

het substraat; hieruit kan dan ook het droog (min.) en verzadigd (max.) gewicht van het paneel 

bepaald worden. 

 de waterretentie of waterbuffering-capaciteit: periode (#d) dat het substraat water kan 

vasthouden vooraleer helemaal uit te drogen. 

 de waterverdeling: door de verticale toepassing van LWS loopt het water in de meeste 

systemen onder invloed van de zwaartekracht door de panelen (uitzondering: capillair 

systeem Mobilane LifePanel). De structuur van het substraat, de opbouw van het paneel, de 

locatie en het aantal irrigatiepunten zijn bepalend voor de verdeling van het water over het 

paneel. Door de vochtigheidsgraad te meten op verschillende (vaste) punten op het paneel 

kunnen we de waterverdeling doorheen het paneel (en de tijd) in kaart brengen. Hierdoor 

worden ook eventuele randeffecten, bv. het sneller uitdrogen van de randen of 

wateraccumulatie onderaan, duidelijk. Een goede kennis van de waterverdeling kan enerzijds 

aanleiding geven tot optimalisatie van het systeem en anderzijds een basis vormen voor een 

doordachte verdeling van plantsoorten over het paneel (bv. droogtegevoelige soorten op 

plaatsen waar hoogste waterretentie).  
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2. Proefgegevens 

 

Proefopzet 

 

De proefobjecten bestaan uit modules (inpasbaar in oppervlakte van 60cm x 60cm) van acht 

verschillende, op de markt beschikbare, LWS: 

 

Tabel 1: Oplijsting en omschrijving van de systemen/proefobjecten 

Code Systeem Omschrijving systeem Opp. 

CW Cultiwall basis van steenwol met waterophoudende tussenlagen 0,36 m² 

GSY Garsy plantbak gevuld met teelaarde 0,36 m² 

EW Ecoworks basis van zakjes in textieldoek gevuld met teelaarde 

(aanplant) 0,16 m² 

KR Karoo waterbuffer en organisch substraat (o.b.v. kokos) met 

teelaarde (aanplant) 0,16 m² 

MT Muurtuin textiele plantzakken, gevuld met organisch substraat 

(o.b.v. lava) 

0,24 m²      

(2 goten) 

MB Mobilane LifePanel waterbuffer en capillaire doek met teelaarde (aanplant) 0,36 m² 

PB Plantbox basis van veenmos als substraat 

Veenmos losgetrokken toegepast i.t.t. 

praktijktoepassing met veenmosmat! 0,33 m² 

SG Sempergreen basis van steenwol 0,33 m² 

 

De modules worden met hetzelfde type druppelaar begoten (tussenafstand 15cm, debiet 2l/u), waarbij 

de lengte afhankelijk is van de breedte en oppervlakte van het systeem. De modules worden voor de 

tweede opvolgingsfase beplant met plugplanten van Spathiphyllum of lepelplant. Deze plantsoort 

reageert snel op watertekort en nutriëntenproblemen. 
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Proefschema 

 

De proefobjecten worden opgehangen aan een houten wand op teelttafels (geconditioneerde 

omstandigheden) in de serre (Afd. 26). De proef wordt aangelegd in vier herhalingen, binnen elke 

herhaling worden de objecten ad random opgehangen om effecten van locatie op de teelttafel te 

vermijden.  

Onder elk object wordt een opvangbak voor drain op de teelttafel geplaatst. 

 

   

MB EW SG CW
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3. Geplande waarnemingen 

 

Gewicht module:  

- Drooggewicht & verzadigd gewicht (na onderdompelen) voor start proef 

- Tijd uitdrogingsperiode (= aantal dagen tot drooggewicht voor start proef) 

- Periodieke metingen van gewicht tot uitdroging (=drooggewicht voor start proef) 

- Bepalen waterinhoud tijdens uitdrogingsperiode (= gewicht – drooggewicht) 

 

Vochtigheidsgraad & -verdeling: 

- Periodieke metingen met WET-sensor (type HH2 Moisture meter) volgens aangepaste 

instellingen op objecten (6-9 punten) tot uitdroging 

 

Drain: 

- Bepaling hoeveelheid uitgestelde drain na onderdompelen objecten 

- Analyse van uitgestelde drain (mengstaal over 4 herhalingen) 
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4. Resultaten 

 

Gewicht module 

De gegevens werden omgerekend naar het gewicht per m², zodat er een betere vergelijking kan 

gemaakt worden. Het gewicht is vooral bouwtechnisch belangrijk in functie van voorzieningen en 

installatietechnieken. 

 

Tabel 2: Overzicht resultaten gewichtsbepaling van de systemen 

Systeem 
Droog 

gewicht /m² 

Nat gewicht 

(dompelen)  

Nat gewicht 

(irrigatie) 

Nat gewicht praktijk 

(irrigatie + planten)* 

Cultiwall 40,8 kg 89,7 kg 51,9 kg 55,9 kg 

Ecoworks 17,8 kg (-)** 22,2 kg 22,2 kg 24 kg (25) 

Garsy 85,6 kg (120) 127,5 kg 127,5 kg  129,1 kg (157,5) 

Karoo 26,3 kg (6) 39,4 kg 39,4 kg (37,5) 41,2 kg 

Mobilane 19,6 kg (-) 29,6 kg 29,6 kg 31,4 kg (40) 

Muurtuin 15,3 kg (45) 28,3 kg 28,3 kg  30,1 kg (75) 

Plantbox 19,1 kg (5) 53,6 kg 53,6 kg  57,6 kg(80) 

Sempergreen 11,2 kg (4,8) 39.3 kg 17,7 kg  23,7 kg (45) 

*Het gewicht van de planten werd bepaald op basis van steekproef (gewicht 1 plant) x aantal 

planten/module 

**Het gewicht zoals doorgegeven door de firma 

 

Het nat gewicht is op 2 manieren bepaald: door middel van onderdompelen en door middel van 

irrigatie. Het tweede heeft de meeste betrekking op de praktijksituatie omdat bij sommige systemen 

(op basis van steenwol: Cultiwall & Sempergreen) de volledige verzadiging niet wordt bereikt door 

middel van irrigatie. Er is een uitschieter betreft het nat gewicht in de praktijk bij het systeem Garsy, te 

verklaren door de grote substraatbuffer. De andere systemen kunnen we indelen in twee groepen: 

- Meer dan 40 kg: Plantbox, Cultiwall & Karoo 

- Minder dan 40 kg: Mobilane, Muurtuin, Ecoworks & Sempergreen 
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Uitdrogingsperiode 

Van de verschillende objecten werd de uitdrogingstermijn bepaald op basis van het gewicht (tot 

drooggewicht voor start proef). Belangrijke invloeden hierbij zijn het type substraat en het volume aan 

substraat: 

 

Tabel 3: Substraatvolume en samenstelling van de systemen 

Systeem Afmetingen Totaal volume Volume samenstelling 

Cultiwall 0,36 m² 21,5l 19,5 l steenwol (I) +2l teelaarde (O) 

Ecoworks 0,36 m² 9,9l 3,6 l textiel (I) +6,3l teelaarde (O) 

Garsy 0,16 m² 30l 30l teelaarde (O) 

Karoo 0,16 m² 12,8l 6,3l teelaarde + 6,5 substraat (o.b.v. kokos) (O) 

Mobilane 
0,24 m²      

(2 goten) 
3,15l 0,45l cap. doek (I) + 2,7l teelaarde (O) 

Muurtuin 0,36 m² 

22,7l 11,9l substraat (O&I) + 9l steenwol (I)  

+ 1,8l textiel (I) 

Plantbox 0,33 m² 

33l 33l veenmos losgetrokken i.t.t. 

praktijktoepassing(O) 

Sempergreen 0,33 m² 15l 15l steenwol (I) 

I: Inert substraat, O: Organisch 

 

Inerte substraten worden meestal gekenmerkt door een lagere waterretentie en dus snellere 

uitdrogingstermijn. Dit zien we terug bij het systeem Sempergreen (Inert substraat) die een snellere 

uitdrogingstermijn kent dan het Karoo-systeem (Organisch materiaal) ondanks het gelijkaardig totaal 

substraatvolume. Ook het systeem Muurtuin vertoont een snelle uitdrogingstermijn door het hoog 

gehalte aan intern materiaal (Inmenging lava in substraat). Een uitzondering hierbij is het systeem 

Cultiwall  (grotendeels bestaande uit inert steenwolsubstraat) met de langste uitdrogingstermijn. Hier 

wordt steenwol op een geheel andere manier toegepast dan het systeem Sempergreen, dit zorgt voor 

een veel betere waterretentie (zie ‘vochtigheidsgraad, pg. 10). Algemeen speelt ook de open 

toepassing van het substraat (groot contactoppervlak substraat-lucht) een rol, die een hoge 

evaporatie teweegbrengt (bv. systeem Plantbox). 
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Betreffende de organische substraten zien we, naast de algemene langere uitdrogingstermijn, enkele 

verschillen. Deze verschillen kunnen we ook verklaren door de toepassingswijze van het substraat. 

Zo merken we een snellere uitdrogingstermijn bij het systeem Plantbox, ondanks de goede 

karakteristieken van het veenmossubstraat. Hier speelt de open korvenstructuur van de 

substraatdrager een voorname rol, door de hogere evaporatie. Dit verklaart dat het systeem Plantbox 

sneller uitdroogt dan het systeem Karoo ondanks het gelijkaardig substraatvolume. 

 

Naast het type substraat en het volume aan substraat zien we dat de irrigatietechniek een grote 

invloed heeft, zo heeft het capillair systeem van Mobilane ten opzichte van het minimale 

substraatvolume toch een lange uitdrogings-termijn. Dit is te verklaren doordat het capillair systeem 

toelaat een grote waterbuffer geleidelijk af te geven aan het substraat, met als gevolg een beperkt 

vochtverlies door evaporatie. 

 

Tabel 4: Gemiddelde uitdrogingstermijn en evaporatie zonder planten van de systemen 

Systeem 
Waterinhoud na 

verzadiging (l) 

# dagen tot uitdroging zonder 

planten  

Evaporatie (l 

dagelijks) 

Cultiwall 17,1 64 0,27 

Ecoworks 1,5 9 0,16 

Garsy 6,7 45+ 0,15 

Karoo 2,0 22 0,09 

Mobilane 2,5 22 0,11 

Muurtuin 4,3 13 0,33 

Plantbox 9,6 23 0,42 

Sempergreen 6,9 14 0,49 
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Vochtigheidsgraad 

De vochtigheidsgraad werd op regelmatige basis opgemeten door middel van een Wet-sensor (Type 

HH2 Moisture meter). Hierbij is het vooral de doelstelling om verschillen in vochtverdeling vast te 

stellen. Op basis van die metingen is ook de uitdrogingstermijn volgens de verticale spreiding in de 

module bepaald.  

 

Tabel 5: Uitdrogingstermijn volgens verticale spreiding van de systemen 

Systeem 
# dagen tot 
uitdroging 

boven 

# dagen tot 
uitdroging 

midden 

# dagen tot 
uitdroging 

onder 

Vergelijking                    
(# boven - # onder) 

Cultiwall 58  70 12 

Ecoworks 8 8 10 2 

Garsy 45+  45+ 0 

Karoo 3 27 35 32 

Mobilane 20 22 24 4 

Muurtuin 9 14 17 8 

Plantbox 24 24 22 2 

Sempergreen 2 13 28 26 

 

Op basis van de vergelijking (boven – onder) zien we een algemeen een onevenwicht in de 

vochtverdeling bij de systemen met inert substraat. Zo zien we bij het systeem Sempergreen een 

snelle uitdrogingstermijn bovenin de module t.o.v. onderin de module. Ook bij het andere systeem 

met een inert steenwol-substraat (Cultiwall) zien we dit effect, echter in mindere mate. Dit is te 

verklaren door de toepassing van het steenwolsubstraat in stroken van 15cm hoogte (=hoogte van 

maximale waterretentie).  Het systeem Muurtuin met een hoog gehalte aan inert substraat (inmenging 

lava in substraat) heeft ook een snellere uitdrogingstermijn bovenin de module.  

 

Bij de systemen op basis van organisch materiaal stellen we algemeen een betere vochtverdeling 

vast. Een uitzondering hierop is het systeem Karoo, mogelijks te verklaren door de 

substraatsamenstelling (inmenging kokos). 

 

Het capillair systeem Mobilane wordt gekenmerkt door een vrij evenwichtige vochtverdeling. Echter 

zien we dat de vochtigheid geleidelijk daalt naarmate de capillaire opstijghoogte stijgt en dus de 

planten bovenin de module minder lang water te beschikking hebben dan onderin de module. 

 

In onderstaande figuren zie je per systeem (volgens de instellingen) een kleurgradiënt van droog 

(blauw) tot vochtig (geel). Per systeem kan je zo de vochtverdeling waarnemen en interpreteren. 
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Figuur 1: Vochtverdeling bij uitdroging substraat Cultiwall Figuur 2: Vochtverdeling bij uitdroging steenwol Cultiwall 

     

    

Figuur 3: Vochtverdeling bij uitdroging Ecoworks  Figuur 4: Vochtverdeling bij uitdroging Garsy 

   

    

Figuur 5: Vochtverdeling bij uitdroging Karoo   Figuur 6: Vochtverdeling bij uitdroging  Mobilane 
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Figuur 7: Vochtverdeling bij uitdroging substraat Muurtuin Figuur 8: Vochtverdeling bij uitdroging steenwol Muurtuin 

   

     

Figuur 9: Vochtverdeling bij uitdroging Plantbox  Figuur 10: Vochtverdeling bij uitdroging Sempergreen 
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Drainanalyse 

Na verzadiging werd de eerste drain opgevangen en geanalyseerd. Hierbij werd gekeken naar 

mogelijke schadelijke reststoffen, die bij aanvang van de irrigatie mogelijks een negatieve impact kan 

hebben op de beplanting.  

Er zijn drie systemen die een verlagende impact (verschuiving van meer dan 0,5 t.o.v. het gietwater) 

op de zuurtegraad hebben. Dit zijn de systemen Plantbox (met veenmossubstraat) en vooral de 

systemen Karoo (invloed kokos) en Garsy (hoog aandeel organisch materiaal in substraat).  

Op vlak van geleidbaarheid (Ec) zien we ook een duidelijke invloed van het aandeel organisch 

materiaal in het substraat bij het systeem Garsy. Dit trekt zich door naar een hoog kalium- en vooral 

stikstofgehalte, maar ook op de andere hoofdelementen en zouten. Dit toont toch aan dat de 

substraatkeuze met het hoog gehalte aan organisch materiaal onvoldoende aangepast is aan de 

toepassing van groene gevels. Deze toepassing zorgt immers een voor het sneller vrijkomen van 

deze elementen door de constante vochtigheid en de hogere warmte-invloed.  

Een hoge geleidbaarheid merken we ook bij het systeem Karoo, met eveneens een invloed op de 

gehaltes aan nutriënten. Wel opvallend is het hoog gehalte aan Chloor in de drain, wat waarschijnlijk 

door invloed van kokos vrijkomt. 

 

Tabel 6: Resultaten drainanalyse van de zuurtegraad, geleidbaarheid en NPK van de systemen 

Systeem pH Ec (µS) N-NO3 
(mg/l) 

NO3 
(mg/l) 

P (mg/l) K (mg/l) 

Gietwater 7,05 66 1 5 0,2 1,6 

Cultiwall 6,72 381 1,2 5,5 1,9 12,8 

Ecoworks 6,83 645 2,7 12,0 7,2 37,1 

Garsy 5,71 6310 512,3 2268,6 35,3 667,4 

Karoo 6,16 2300 69,6 308,1 54,6 410,3 

Mobilane 6,73 282 9,7 43,1 2,4 22,1 

Muurtuin 6,81 358 9,4 41,7 2,0 27,6 

Plantbox 6,52 461 1,7 7,5 5,4 76,8 

Sempergreen 6,87 174 1,8 8,2 0,3 17,7 

 

  



  

Onderzoekscoördinatoren:  Marlies Lauwers, Pieter Goossens  Afdeling: Groen 

12/12 

STRESSTESTEN:               

WATERHUISHOUDING LIVING WALL SYSTEMEN 
i.k.v. VIS-traject ‘Groen bouwen: groene gevels voor duurzame gebouwen en steden’ 

 

Tabel 7: Resultaten drainanalyse van de zouten en andere hoofdelementen van de systemen 

Systeem Cl (mg/l) 
Na 

(mg/l) 
S (mg/l) 

Mg 
(mg/l) 

Ca 
(mg/l) 

Gietwater 3 5 7 0,1 2,5 

Cultiwall 7,6 37,3 116,5 6,3 17,6 

Ecoworks 22,0 26,5 203,7 22,0 59,1 

Garsy 38,6 115,2 1389,1 159,7 561,3 

Karoo 110,4 74,4 440,2 35,7 91,8 

Mobilane 6,9 8,1 51,3 6,5 18,9 

Muurtuin 8,6 12,7 70,9 9,4 24,1 

Plantbox 42,4 24,8 46,3 3,8 7,3 

Sempergreen 5,1 12,7 37,4 1,2 5,1 

 

 

Conclusie per systeem 

Als conclusie werden per systeem de karakteristieken voor waterhuishouding omschreven op basis 

van een onderlinge vergelijking. Dit zorgt voor een goed overzicht en vergelijking van de verschillende 

systemen. 

De conclusies van het systeem Plantbox zijn moeilijk te vergelijken met de praktijktoepassing door de 

andere toepassing van het substraat (losgetrokken i.t.t. toepassing als substraatmat). Dit systeem zal 

opnieuw getest worden volgens de praktijktoepassing. 

 

Tabel 8: Conclusie vergelijking van de systemen 

Systeem Gewicht Waterbuffer Vochtverdeling 
Samenstelling 

1e drain 

Cultiwall Zwaar Groot Matig Goed 

Ecoworks Zeer licht Klein Goed Goed 

Garsy Zeer zwaar Groot Goed Slecht 

Karoo Matig Matig Slecht Matig 

Mobilane Licht Matig Goed Goed 

Muurtuin Matig Klein Matig Goed 

Plantbox Zwaar Matig Goed Goed 

Sempergreen Licht Klein Slecht Goed 

 

5.  Proefcode:  VIS 14_02 
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1. Probleemstelling en doelstelling 

 

Living Wall Systemen (= LWS) hebben een complexe waterhuishouding, die nog al te vaak de reden 

is voor een falend systeem met plantsterfte als gevolg. Deze waterhuishouding wordt door heel wat 

factoren beïnvloed, zowel extern (zonne-instraling, wind, oriëntatie, temperatuur …) als intern 

(beplanting, type substraat, irrigatiewijze en –frequentie …). Willen we de bestaande systemen en 

hun irrigatieregime optimaliseren, is het noodzakelijk om de interne factoren die de waterhuishouding 

bepalen te kwantificeren. 

 

De doelstelling van deze proef is om in de eerste plaats het effect van het type substraat op de 

waterhuishouding van het systeem te bestuderen, meer in het bijzonder:  

 de regeneratie van wateropname-capaciteit na uitdrogen (waterstressbestendigheid): 

sommige materialen verliezen een deel van hun wateropname-capaciteit na uitdroging. Door 

uitdroging te simuleren en nadien opnieuw te irrigeren evalueren we hoe snel en in welke 

mate het systeem zich kan herstellen. Dit laat toe om de gevoeligheid voor technische 

mankementen (bv. verstopping irrigatieleiding, per ongeluk afsluiten watertoevoer …) te 

bepalen. 
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2. Proefgegevens 

 

Proefopzet 

De proefobjecten bestaan uit modules (inpasbaar in oppervlakte van 60cm x 60cm) van acht 

verschillende, op de markt beschikbare, LWS: 

 

Tabel 1: Oplijsting en omschrijving van de systemen/proefobjecten 

Code Systeem Omschrijving systeem Opp. 

CW Cultiwall basis van steenwol met waterophoudende tussenlagen 0,36 m² 

GSY Garsy plantbak gevuld met teelaarde 0,36 m² 

EW Ecoworks basis van zakjes in textieldoek gevuld met teelaarde 

(aanplant) 0,16 m² 

KR Karoo waterbuffer en organisch substraat (o.b.v. kokos) met 

teelaarde (aanplant) 0,16 m² 

MT Muurtuin textiele plantzakken, gevuld met organisch substraat 

(o.b.v. lava) 

0,24 m²      

(2 goten) 

MB Mobilane LifePanel waterbuffer en capillaire doek met teelaarde (aanplant) 0,36 m² 

PB Plantbox basis van veenmos als substraat  

Veenmos losgetrokken toegepast i.t.t. 

praktijktoepassing met veenmosmat! 0,33 m² 

SG Sempergreen basis van steenwol 0,33 m² 

 

De modules worden met hetzelfde type druppelaar begoten (tussenafstand 15cm, debiet 2l/u), waarbij 

de lengte afhankelijk is van de breedte en oppervlakte van het systeem.  
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Proefschema 

 

De proefobjecten worden opgehangen aan een houten wand op teelttafels (geconditioneerde 

omstandigheden) in de serre (Afd. 26). De proef wordt aangelegd in vier herhalingen, binnen elke 

herhaling worden de objecten ad random opgehangen om effecten van locatie op de teelttafel te 

vermijden. Onder elk object wordt een opvangbak voor drain op de teelttafel geplaatst. 

 

   

MB EW SG CW

MT GSY PB MB

KR PB EW MT

CW KR KR GSY

SG MT CW PB

EW MB MB EW

PB CW GSY SG

GSY SG MT KR

↑hh1 ↑hh2 ↑hh3 ↑hh4

Tafel 1 Tafel 2

vv vv
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3. Geplande waarnemingen 

 

Vochtigheidsgraad & -verdeling: 

- Meting met WET-sensor (type HH2 Moisture meter) volgens aangepaste instellingen op 

objecten (2-3 punten verticaal gespreid) na de tweede verzadiging van de systemen door 

irrigatie. 

 

4. Resultaten 

 

De meetresultaten na de tweede verzadiging (door irrigatie) werden verwerkt en vergeleken met de 

eerste verzadiging (door middel van onderdompelen). Bij deze resultaten werd een onderscheid 

gemaakt tussen bovenin en onderin de module. 

Algemeen kunnen we stellen dat de organische substraten beter regenereren dan de inerte 

substraten op vlak van wateropname. Zo zien we dat steenwol maar (x 0.1) bij het systeem Cultiwall 

tot x 0,3 bij het systeem Muurtuin. Bovenin het systeem Sempergreen zien we afwijkende waardes 

door de te grote invloed van de meetmarges op kleine meetresultaten (WET).. 

Bij metingen op systemen met teelaarde als voornaamste substraattype (Ecoworks, Garsy) liggen 

deze metingen grotendeels in dezelfde lijn (van x 1,0 tot x 1,2) en is er dus een goede regeneratie 

van de wateropname-capaciteit. Als we teelaarde gaan combineren met ander substraten zien we 

andere waardes door onderlinge interferentie tussen de substraten. Zo is er bij het systeem Cultiwall 

een lage waarde bij de teelaarde vast te stellen (tussen x 0,4 – 0,5), door de slechte regeneratie van 

het steenwolsubstraat. 

Daarnaast hebben we nog de systemen (Karoo & Muurtuin) die een substraatmengsel toepassen. Bij 

het systeem Karoo werd hiervoor ook teelaarde toegepast en zien we een sterk verschil tussen 

bovenin en onderin de module. Bovenin zien we een heel goede herbevochtiging (x 2,6), in 

tegenstelling tot een matige herbevochtiging (x0,8) onderin. Dit duidt op een nog onvolledige 

herverzadiging en geeft aan dat het regeneren van de wateropnamecapaciteit in dit systeem enige tijd 

vraagt tot verzadiging tot onderin de module (voldoende doorlopen). Deze stelling wordt onderbouwd 

door de vaststelling dat de tweede herbevochtiging (door irrigatie) hoger ligt dan de eerste 

herbevochtiging (door onderdompelen). Dit toont ook aan dat het substraat ook niet verzadigd bleek 

na onderdompeling wegens een te korte tijdspanne voor de wateropname.   
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Tabel 2: Meetresultaten vochtigheidsgraad en vochtverdeling 

Systeem 
Substraatsamenstelling 

meetpunt 
Positie RV 1 RV 2 RV 1/2 

Cultiwall Teelaarde boven 60,9 26,3 x 0,4 

Cultiwall Teelaarde onder 62,8 29,4 x 0,5 

Cultiwall Steenwol boven  79,9 6,3 x 0,1 

Cultiwall Steenwol onder 65,8 8,7 x 0,1 

Ecoworks Teelaarde boven 28,1 34,2 x 1,2 

Ecoworks Teelaarde onder 48,1 54,5 x 1,1 

Garsy Teelaarde boven  59,6 69,3 x 1,2 

Garsy Teelaarde onder 62,3 60,1 x 1,0 

Karoo 
Teelaarde + substraat             

(o.b.v. kokos) boven 16,1 41,5 x 2,6 

Karoo 
Teelaarde + substraat             

(o.b.v. kokos) onder 37,8 23,3 x 0,6 

Mobilane Teelaarde boven  29,3 8,9 x 0,3 

Mobilane Teelaarde onder 43,6 33,8 x 0,8 

Muurtuin Substraat (o.b.v. lava) boven 15,3 15,7 x 1,0 

Muurtuin Substraat (o.b.v. lava) onder 39,0 32,5 x 0,8 

Muurtuin Steenwol boven  5,2 1,4 x 0,3 

Muurtuin Steenwol onder 74,4 19,0 x 0,3 

Plantbox Veenmos (losgetrokken) boven 13,3 31,9 x 2,4 

Plantbox Veenmos (losgetrokken) onder 23,7 33,5 x 1,4 

Sempergreen Steenwol boven  4,0 3,5 x 0,9 

Sempergreen Steenwol onder 64,7 11,1 x 0,2 

 

 

 

5.  Proefcode:  VIS 14_02 
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1. Probleemstelling en doelstelling 

 

Living Wall Systemen (= LWS) hebben een complexe waterhuishouding, die nog al te vaak de reden 

is voor een falend systeem met plantsterfte als gevolg. Deze waterhuishouding wordt door heel wat 

factoren beïnvloed, zowel extern (zonne-instraling, wind, oriëntatie, temperatuur …) als intern 

(beplanting, type substraat, irrigatiewijze en –frequentie …). Willen we de bestaande systemen en 

hun irrigatieregime optimaliseren, is het noodzakelijk om de interne factoren die de waterhuishouding 

bepalen te kwantificeren. 

 

De doelstelling van deze proef is om in de eerste plaats het effect van de waterhuishouding van het 

systeem en substraat op de beplanting te bestuderen, meer in het bijzonder:  

 Stressbestendigheid beplante Living Wall systemen:  

 De beplante en reeds ingewortelde proefobjecten worden onder droogtestress gezet, door de 

irrigatie uit te schakelen. De  periode (#d) dat het substraat water beschikbaar stelt voor de 

planten (#d tot visuele uitdroging) wordt geregistreerd. 

 Regeneratievermogen beplanting na droogtestress Living Wall systemen:  

 Na vaststelling van visuele uitdroging van planten worden de proefobjecten weer aangesloten 

op de irrigatie en wordt visueel bekeken de mate en de periode (#d) tot regeneratie van de 

planten. 

 Vochtigheidsgraad en vochtverdeling beplante Living Wall systemen:  

 Tijdens de periodes van droogtestress en het regeneratieproces werd de vochtigheidsgraad 

op verschillende (vaste) punten op het paneel opgemeten. Aanvullend op de opmetingen 

kunnen dan randeffecten, bv. het sneller uitdrogen van de randen of wateraccumulatie 

onderaan en de invloed ervan op de planten bekeken worden.  
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2. Proefgegevens 

 

Proefopzet 

De proefobjecten bestaan uit modules (inpasbaar in oppervlakte van 60cm x 60cm) van acht 

verschillende, op de markt beschikbare, LWS: 

 

Tabel 1: Oplijsting en omschrijving van de systemen/proefobjecten 

Code Systeem Omschrijving systeem Opp. 

CW Cultiwall basis van steenwol met waterophoudende tussenlagen 0,36 m² 

GSY Garsy plantbak gevuld met teelaarde 0,36 m² 

EW Ecoworks basis van zakjes in textieldoek gevuld met teelaarde 

(aanplant) 0,16 m² 

KR Karoo waterbuffer en organisch substraat (o.b.v. kokos) met 

teelaarde (aanplant) 0,16 m² 

MT Muurtuin textiele plantzakken, gevuld met organisch substraat 

(o.b.v. lava) 

0,24 m²      

(2 goten) 

MB Mobilane LifePanel waterbuffer en capillaire doek met teelaarde (aanplant) 0,36 m² 

PB Plantbox basis van veenmos als substraat 

Veenmos losgetrokken toegepast i.t.t. 

praktijktoepassing met veenmosmat! 0,33 m² 

SG Sempergreen basis van steenwol 0,33 m² 

 

De modules worden met hetzelfde type druppelaar begoten (tussenafstand 15cm, debiet 2l/u), waarbij 

de lengte afhankelijk is van de breedte en oppervlakte van het systeem.  
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Proefschema 

De proefobjecten worden opgehangen aan een houten wand op teelttafels (geconditioneerde 

omstandigheden) in de serre (Afd. 26). De proef wordt aangelegd in vier herhalingen, binnen elke 

herhaling worden de objecten ad random opgehangen om effecten van locatie op de teelttafel te 

vermijden. Onder elk object wordt een opvangbak voor drain op de teelttafel geplaatst. 

De verschillende objecten werden beplant met Spathiphyllum alfetta en Calathea rosea, verticaal 

gespreid over de verschillende proefobjecten. 

 

      

MB EW SG CW

MT GSY PB MB

KR PB EW MT

CW KR KR GSY

SG MT CW PB

EW MB MB EW

PB CW GSY SG

GSY SG MT KR

↑hh1 ↑hh2 ↑hh3 ↑hh4

Tafel 1 Tafel 2

vv vv
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3. Geplande waarnemingen 

 

Plantontwikkeling Living Wall systemen bij irrigatie 

- Visuele waarnemingen (foto’s) 

 

Stressbestendigheid beplante Living Wall systemen 

 # dagen tot visuele uitdroging planten onder droogtestress 

 

Regeneratievermogen beplanting na droogtestress Living Wall systemen: 

 # dagen tot regeneratie van planten na droogtestress (indien herstelling vast te stellen) 

 

Vochtigheidsgraad & -verdeling: 

- Periodieke metingen met WET-sensor (type HH2 Moisture meter) volgens aangepaste 

instellingen op objecten (2-3 punten aan wortels planten) tot visuele uitdroging van de planten. 

Op het moment van visuele uitdroging werd eenmalig de meting uitgebreid tot 4-6 punten 

(vergelijking vochtigheid met/zonder planten). 
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4. Resultaten 

 

Plantontwikkeling LWS bij irrigatie 

Na aanplant is er periodiek (43% van irrigatie) bemest met Peters Professional Plant starter (10-52-

10+TE) aan een dosering van 0,625 gr/l, om het aanslaan en inwortelen van de planten zoveel 

mogelijk te stimuleren. Algemeen zien we een goede plantontwikkeling bij de verschillende 

proefobjecten.  

 

Tabel 2: Overzicht foto's plantontwikkeling bij de systemen 

27/06/2017 – 4 dagen na aanplant 16/08/2017 – 54 dagen na aanplant 

   

CW       CW 
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GSY       GSY 

EW       EW 

KR       KR 
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MT       MT 

MB       MB 

PB       PB 
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SG       SG 
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Stressbestendigheid & regeneratievermogen beplante Living Wall systemen 

De registraties betreffende stressbestendigheid LWS zijn samengevoegd in Tabel 3. De 

achtergronden (zoals uit het rapport ‘Waterhuishouding Living Wall Systemen’) zijn ook toegevoegd 

als achtergrond voor de interpretatie van de gegevens (Tabel 4). 

 

Op vlak van stressbestendigheid zien we, analoog met de resultaten van ‘P04A Waterhuishouding 

Living Wall Systemen’, een snellere uitdroging van de planten bij systemen met inert substraat 

(Sempergreen en Muurtuin). Cultiwall, het systeem met steenwol in stroken van 15cm (=hoogte van 

maximale waterretentie) kent een tragere uitdroging van de planten. Op vlak van herstel van de 

planten bij her-irrigatie zien we ook dat sommige planten niet meer herstellen (=afsterven) bij deze 

systemen. 

Bij de organische zien we enkel bij het systeem Ecoworks een snelle uitdroging van de beplanting, dit 

is echter vooral te verklaren door de lage waterinhoud en de hoge evaporatie (zie rapport P04A). De 

andere systemen met organisch substraat heeft de beplanting een beduidend tragere 

uitdrogingstermijn.  

Het systeem Mobilane vraagt een andere benadering, omdat dit systeem zich onderscheidt door 

middel van een capillaire watergift (waterbuffer met geleidelijke afgifte). Hier zien we dan ook een 

trage uitdroging van de planten ondanks het beperkte substraatvolume en de beperkte waterbuffer.  

 

Op vlak van hersteltermijn van de planten zien we geen beduidend verschil tussen de substraten. 

 

De doorwortelbaarheid is een belangrijk gegeven op langere termijn, naarmate de plant meer tijd 

krijgt voor inworteling. Doordat in sommige systemen de planten in de gehele module kunnen 

doorwortelen is de stressbestendigheid potentieel algemeen hoger. 

 

Tabel 3: Uitdrogingstermijn, hersteltermijn & doorwortelbaarheid planten van de systemen 

Systeem 
# dagen tot uitdroging 

met planten (GEM) 
# dagen tot herstelling 

planten (GEM) 
Doorwortelbaarheid 

Cultiwall 19 4 Ja, per strook (4pl) 

Ecoworks 6 6 Nee 

Garsy 82 3 Ja, per strook (4pl) 

Karoo 41 3 Ja 

Mobilane 30 4 Nee, wel in doek 

Muurtuin 9 5 (1/2 van de planten) Nee 

Plantbox 24 6 Ja 

Sempergreen 6 3 (1/2 van de planten) Ja 
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Tabel 4: Substraatvolume en samenstelling van de systemen 

Systeem 
Totaal 
volume 

Volume samenstelling 
Waterinhoud                          

(na verzadiging irrigatie) 

Cultiwall 21,5l 19,5 l steenwol (I) +2l potgrond (O) 4,0 l 

Ecoworks 9,9l 3,6 l textiel (I) +6,3l potgrond (O) 1,6 l 

Garsy 30l 30l potgrond (O) 6,7 l 

Karoo 12,8l 12,8l potgrond (O) 2,1 l 

Mobilane 3,15l 0.45l cap. doek (I) + 1.2l potsubstraat (O) 1,6 l 

Muurtuin 
22,7l 11,9l substraat (O&I) + 9l steenwol (I) + 

1,8l textiel (I) 4,7 l 

Plantbox 
33l 33l veenmos losgetrokken i.t.t. 

praktijktoepassing (O) 11,4 l 

Sempergreen 15l 15l steenwol (I) 2,2 l 

 

Tabel 5: Overzichtfoto’s bij uitdroging & na her-irrigatie bij de systemen 

Beeld na uitdroging                        Beeld na her-irrigatie 

  

  

CW       CW 

EW       EW 
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Geen foto beschikbaar Geen foto beschikbaar 

 

 

  

  

MB       MB 

MT       MT 

GSY       GSY 

KR       KR 
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PB       PB 

SG       SG 



  

Onderzoekscoördinatoren:  Els Mechant, Pieter Goossens  Afdeling: Groen 

13/14 

STRESSTESTEN:               

STRESSBESTENDIGHEID BEPLANTE LIVING WALL SYSTEMEN 
i.k.v. VIS-traject ‘Groen bouwen: groene gevels voor duurzame gebouwen en steden’ 

Vochtverdeling 

Tijdens het uitdrogingsproces werd op regelmatige basis de vochtverdeling opgemeten met de Wet-

sensor (Type HH2 Moisture meter). Analoog met de resultaten bij ‘P04A Waterhuishouding Living 

Wall systemen’ zien we een mindere verticale vochtverdeling bij inerte substraten. Zo is er bij het 

systeem Sempergreen (gebruik steenwol) vochtophoping onderin de module t.o.v. bovenin de module 

vast te stellen. Deze  vochtophoping onderin de module is ook te zien bij het systeem Muurtuin 

(substraat op basis van lava), dit duidelijker dan vastgesteld in ’P04A’, waar de vochtophoping zich 

nog meer spreidde midden en onderin de module. Het systeem Cultiwall, dat steenwol toepast in 

stroken van 15cm hoogte (=hoogte van maximale waterretentie), kent wel een goede vochtverdeling. 

Deze vochtverdeling is zelfs beter dan vastgesteld in ‘P04A’. 

 

De organische substraten hebben over het algemeen een veel betere vochtverdeling. Het systeem 

Plantbox, met veenmossubstraat, heeft tijdens deze proef duidelijk de betere vochtverlening. De 

relatief mindere vochtverdeling is vast te stellen bij het systeem Ecoworks, waar textiel (inert 

substraat) als drager en extra waterbuffer dient en een negatieve invloed (accumulatie onderaan) 

heeft op de algemene vochtverdeling. De andere systemen met organische substraten hebben zeer 

beperkte verschillen qua vochtverdeling. 

 

Het systeem Mobilane werkt, in tegenstelling tot de andere systemen, met een capillair 

watergeefsysteem. Uit de resultaten kunnen we afleiden dat, analoog met de resultaten van ‘P04A’ de 

vochtigheid geleidelijk daalt naarmate de capillaire opstijghoogte stijgt en dus de planten bovenin de 

module minder water te beschikking hebben dan onderin de module. 

 

Tabel 6: Gemiddelde vochtverdeling en vergelijking volgens verticale spreiding van de systemen 

Systeem 
GEM WET 

boven 
GEM WET 

midden 
GEM WET 

onder 
VER GEM 

WET 

Cultiwall 48,2 57,7 51,6 9,4 

Ecoworks 37,0 33,4 44,6 11,2 

Garsy 34,8   42,3 7,5 

Karoo 30,0 32,2 37,0 7,0 

Mobilane 28,8 35,2 43,7 14,9 

Muurtuin 13,7 17,2 37,2 23,5 

Plantbox 16,3 17,6 16,9 1,3 

Sempergreen 11,8 16,3 70,3 58,4 
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5. Conclusie 

Algemeen kunnen we stellen dat planten bij inerte substraten sneller uitdrogen dan bij organische 

substraten en dat ze zelfs in sommige gevallen niet meer kunnen herstellen (=afsterven). Er zijn 

weinig verschillen op vlak van hersteltermijn tussen de verschillende substraten. Analoog met de 

resultaten bij ‘P04A Waterhuishouding Living Wall systemen’ is de vochtverdeling beter bij organische 

substraten dan bij inerte substraten. 

De conclusies van het systeem Plantbox zijn moeilijk te vergelijken met de praktijktoepassing door de 

andere toepassing van het substraat (losgetrokken i.t.t. toepassing als substraatmat). Dit systeem zal 

opnieuw getest worden volgens de praktijktoepassing. 

 

6.  Proefcode:  VIS 14_02 


