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Voorwoord 

Het onderzoeksrapport Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat: onderzoeksopzet casestudy 
is de verslaglegging betreffende het afstudeerproject in de richting Building Technology aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Dit verslag is onderdeel van zes verslagen die het 
afstudeeronderzoek naar een groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat beschrijven. In 
afbeelding 1 is de relatie met de andere delen weergegeven. In dit deel van het verslag wordt de 
aanleiding en de algemene onderzoeksopzet behandeld. Op een individuele benadering na, is er bij 
het gehele verslag samengewerkt tussen Perry van de .Wouw en Erwin Ros. 

Afbeelding 1 Onderzoeksmodel afstudeeronderzoek Perry van de Wouw & Erwin Ros 

In veel Zuidoost-Aziatische kuststeden is een ernstig verstoorde waterkringloop gesignaleerd. Deze 
zorgwekkende problematiek leidt tot verzakkingen en overstromingen van overbevolkte steden. 
Behalve dat deze veel overlast veroorzaakt eist het jaarlijks ook vele levens. Om het onderzoek naar 
deze problematiek houvast te geven, is ervoor gekozen om Surabaya als locatie voor de casestudy te 
kiezen. 

Er is kennis opgedaan van groene-gevelsystemen, zowel in de theorie als in de praktijk, door middel 
van bestaande onderzoeken en systeemanalyse. En wat blijkt? Een bouwkundige aanpak van deze 
problematiek zou gevonden kunnen worden in het toepassen van groene gevels in deze 
probleemgebieden ... 

Dankwoord 
Bij dezen willen wij onze begeleiders bedanken voor hun tijd, inspiratie, aandacht en opbouwende 
kritiek. Ook gaat onze dank uit naar de verschillende groene-gevelleveranciers die productinformatie 
met ons hebben gedeeld. Voor een hartelijke ontvangst, uitgebreide rondleiding en enthousiaste 
reactie gaat onze dank uit naar Mobilane®, Wallflore®, Greenwave Systems, de Koninklijke Ginkei 
Groep en Rockwool®. Onze speciale dank uit naar Huib Sneep van Greenwave Systems en Luc 
Hoefnagels en Toon de Wit van Wallflore® omdat zij de geteste systemen ter beschikking hebben 
gesteld. Tot slot willen we ook de medewerkers van het BPS lab voor hun tijd en behulpzaamheid. 
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Leeswijzer 

Allereerst wordt in de inleiding de aanleiding tot het onderzoek opgesteld . Welke vervolgens in 
hoofdstuk 2 wordt vervolgd in een onderzoek naar de problematiek die speelt in Surabaya en een 
onderzoek naar bestaande groene gevelsystemen. Achtereenvolgends worden daarna de visie, 
doelstelling, onderzoeksvragen en onderzoeksopzet behandeld. Als laatste wordt er een leeswijzer 
voor alle onderdelen behandeld. 
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Samenvatting 

Het relatief nieuwe gevelsysteem, de groene of begroeide gevel, wordt benaderd vanuit drie 
invalshoeken: het wetenschappelijk onderzoek, de praktijk en als mogelijke oplossing voor 
grootschalige mondiale problematiek. Alles wat bekend is van de groene gevel op wetenschappelijk 
gebied is uitgezocht: van het praktisch onderzoek dat ernaar is uitgevoerd tot de verschijningsvorm 
van de groene gevel in de praktijk. De gaten in het onderzoek zijn talrijk. Het meeste onderzoek is 
gedaan naar bouwfysische eigenschappen, c.q. warmte en koeling van de beplanting. Dit onderzoek 
vindt plaats in zowel het gematigde klimaat als in warme en vochtige klimaat. In laatstgenoemd 
klimaat is de vraag om koeling groo<t. Een groene gevel kan mogelijk veel betekenen op gebied van 
koeling van een gebouw. 

In Zuidoost-Azië, een warm en vochtig klimaat, waar verstedelijking heeft geleid tot dichtbevolkte 
stedelijke gebieden waar thermisch comfort nodig is, maar vaak niet gehaald wordt, zijn airco of 
ventilatoren veelvuldig te vinden in gebouwen voor met name de midden- en hoge inkomens. Arme 
mensen, werkzoekenden, zijn al· blij met een plekje in de stad. Zo ook in Surabaya, de speerpunt van 
deze casestudy. Arme immigranten van buiten de stad trekken naar locaties in de stad die ronduit 
gevaarlijk zijn. Denk hierbij aan oevers van rivieren, langs het spoor of nabij de kust. Deze low cast 
nederzettingen die zo ontstaan lopen constant gevaar vanwege de kans op flash floods en 
kustoverstromingen. De stad klinkt namelijk langzaam maar zeker in, omdat mensen ongeremd 
grondwater onttrekken uit de bodem. Het grondwater wordt vuiler en raakt op. Door het 
plaatsmaken van groen voor bebouwing, kan neerslag lastig de grond intrekken, waardoor flash 
floods makkelijk kunnen plaatsvinden. 

De groene gevel kan een belangrijke rol spelen in het terugdringen van deze problematiek. De 
opvang van neerslag kan flash floods verminderen . Het groen dak heeft al bewezen dat een 
neerslagretentie van 60% tot 100% mogelijk is. Echter, voor een groene gevel is een dergelijk cijfer 
nog niet beschikbaar. De groene gevelleeft door verdamping en verdamping betekent adiabatische 
koeling. Hoewel veel onderzoek heeft plaatsgevonden naar een groene gevel en haar potentie tot 
koeling, is nog geen onderzoek gedaan naar de verdampingskoeling die groene-gevelsystemen 
produceren. De opvang van neerslag en de verdamping van water uit een groene-gevelsysteem zou 
onderzocht moeten worden, liefst voor twee zeer verschillende systemen. 

Welke type systemen er zijn, is onderzocht middels de beschikbare literatuur, contact met 
producenten van de groene gevel en bezochte symposia . Daaruit is een typering gemaakt van diverse 
systemen en hun specifieke {uit)werking. Dit geeft inzicht in welke systemen het interessantst zijn 
om nader praktisch te onderzoeken op hiervoor genoemde eigenschappen. Het blijkt dat systemen 
vooral gemaakt zijn door plantkundigen en minder door bouwkundigen . Intense samenwerking 
tussen deze twee partijen kan leiden tot een groene-gevelsysteem dat onderdeel uitmaakt van de 
gevel en niet slechts een decoratief element is. 
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Summary 

The relatively new facade system, the green or vegetated facade, is approached from three angles: 
scientific research, in practice and as a possible solution toa major global problem. A selection is 
made of all that is known of the green facade in the scientific field : from the practical research that 
has been carried out to the appearance of the green facade in practice. The holes in the research are 
numerous. Most research has beendoneon physical properties, regarding heating or cooling by 
plants . Th is research takes place in both temperate and hot and humid climates. In latter climate, 
the demand for cooling is large. A green wall could potentially mean a lot in termsof building cooling. 

In Southeast Asia, a warmand humid climate, where urbanization has led to densely populated 
urban areas where thermal comfort is needed, but often not achieved, air conditioning or fans are 
frequently found in buildings, particularly for middle and high incomes. Poor people, job seekers, are 
happy with every spot in the city. Similarly in Surabaya, the focal point of this casestudy. Poor 
immigrants migrate from locations outside the city into downright dangerous spots in the city. These 
i nel u de rivers, a long railroad tracks or near the coast. These low cost settlements that arise are 
constantly endangered by the risk of flash floods and coastal floods . The city is suffering from 
subsidence, because people extract groundwater from the soil uninhibited. The groundwater is 
getting dirtierand depletes. The exchange of greenery for buildings makes ra inwater drainage more 
difficult, causing flash floods to occur more easily. 

The green facade can play an important role in reducing this problem. The collection of rainfall may 
reduce flash floods. The green roof has already proven that 60% to 100% retention of precipitation is 
possible. However, fora green facade such a figure is not yet available. The green facade lives 
through evaporation and evaporation means adiabatic cooling. While much research has taken place 
toa green facade as a whole and its potential for cooling in perticular, there hasn't yet been an 
investigation of the evaporative cooling produced by a green façade system. The collection of 
precipitation and the evaporation of water from a green-facade system would have to be examined, 
preferably for two very different systems. 

To establish what types of green facade systems exist, literature research was conducted, contact 
with the producers of green facade was made and symposia were attended to collect information on 
the topic. From that a characterization is made of various systems and their specific tunetion and 
development method. This provides insight into which systems are most interesting to further 
investigate practically at the aforementioned properties. lt appears that systems are made mainly by 
botanists and less by builders. Intense co-operation between these two parties may leadtoa green 
facade system which forms part of the facade, making it worth more than just a decorative element. 
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!Inleiding 

Korte geschiedenis groene gevel 
Van 300 v.Chr. tot ongeveer 500 na Chr. hebben de Romeinen in het mediterrane gebied 
druifklimplanten tegen hekken en villamuren laten groeien [Anoniem, 2008] . Dit was de eerste vorm 
van groene gevels . Het zorgde voor schaduw, koeling door verdamping en had economische waarde, 
vanwege het fruit [Köhler, 2008] . 

Vanaf ongeveer 1500 waren in Centraal Europa de houten wijnranken tegen kasteelmuren en in 
dorpen in trek [Köhler, 2008] . 

Ook in groeiende steden gedurende de industrialisatie waren groene gevels populair in de vorm van 
klimmers, met name op terrassen en balkannen [Köhler, 2008]. 

Het idee dat groene gevels kunnen bjjdragen aan ecologische verbetering van steden is relatief nieuw 
en vormde zijn piek in de jaren '80 van de vorige eeuw in Duitsland. Ook werd het onderzoeksveld 
verbreed van plantkunde naar bouwkunde [Köhler, 2008]. 

Actualiteit problematiek 

Water shortage 'a global problem ' 
16 August 2006 

Flood havoc in south-east Asia 
27 November 2000, BBC News 

City environmentalists express concem over loss of green cover 
Viet news 

Victim toll in lndonesia's floods grows to 24 
14 maart 2011, The Voice of Russia 

Watershortoges reoch crisis levels in China 
13 septembeJ 2010, CNN 

Ho Chl Ming City loses half greenery area withln a decade 
31 december; 2009, Vletnews 

llaun CUIISWIIIISIIIIIAIII 
20July 2009 

Nederlandse hulp bij dijken Jakarta 
6 Juli 2011, NOS 

Land Subsidence in Urban Areas of Indonesia 
26/07/2005 

Scores die in lndonesia floods 
6 oktober 2010, Al Jazeera 

Dutch government to extend grant program for lndonesia 
07/05/2011, The Jakarta Post 
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2 Probleemstelling 

2.1 Problematiek Surabaya, de oorzaak 

Taman 

Kf\lt'l 

Afbeelding 2 L.B.: Indonesië op wereldniveau, L.O.: Indonesië, R.: Surabaya [Google Mops, 2011} 

Surabaya, de op een na grootste stad van Indonesië, is de hoofdstad van Oost-Java- op het zeer 
dichtbevolkte eiland Java- met een grootte van 327,41 km 2 {afbeelding 2). Er wonen 2.765.908 
mensen in 2010, volgens een Indonesisch bevolkingsonderzoek uit dat jaar. Het heeft een tropisch
savanneklimaat, wat inhoudt dat het een tropisch klimaat is met een duidelijk droog seizoen. 
Surabaya is begrensd in het noorden en oosten door de Madura Strait, in het zuiden door Kabupaten 
Sidoarjo en in het westen door Kabupaten Gresik. De stad is onderverdeeld in 31 districten en 163 
subdistricten. Tezamen met Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo en Lamongan wordt 
Gerbang Kertosusila gevormd {GKS), een grootstedelijk gebied. In de context van GKS, is de 
ontwikkeling van Surabaya City onderdeel van Surabaya Metropolitan Area {KMS) dat een rol speelt 
als [Susetyo, 2008]: 
1. Centrum van economische activiteiten in Oost Java, Bali en andere oostelijke regionen van het 

land, met Tanjung Perak Port {de haven) als belangrijkste ondersteuning. 
2. Centrum van regionale ontwikkeling in de provincie Oost-Java. 
3. Stedelijk centrum voor sociaaleconomische activiteiten in het GKS-gebied. 

Surabaya kan onderverdeeld worden in twee topografische gebieden: vlak laagland en vals plat. Het 
laagland heeft een hoogte van 5 m boven het laagste tij {Low Water Spring, LWS) en een helling 
tussen de 0-2%; dit gebied ligt in het zuiden, oosten en noordelijk gedeelte van de stad. Een groot 
gedeelte hiervan heeft een landhoogte onder maximale getijstand {+3,22 LWS). Het overige gebied is 
vals plat dat ligt in het westelijk gedeelte van de stad. De hoogte is hier meer dan 5 m boven LWS en 
de helling ligt tussen de 2-15% [Susetyo, 2008]. 

De populatiegroei is geschat op 0,96% {0,32% in het centrum) per jaar sinds 1983. In kustdistricten is 
de groei hoger dan in andere gebieden {7,34% in kustgebieden) [Zubaidah Kurdi et al, 2001]. 

leder probleem heeft oorzaken en gevolgen. De problematiek van Surabaya vindt haar oorsprong in 
één overkoepelende oorzaak, namelijk dichtbevolkte verstedelijking {zie afbeelding 3). 
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Afbeelding 3 Schema dichtbevolkte verstedelijking 

Dichtbevolkte verstedelijking is een samentrekking van twee fenomenen die overal ter wereld 
plaatsvinden momenteel. Dit is aan de ene kant meer verstedelijking, dus een verplaatsing van het 
woongebied van mensen naar steden. Aan de andere kant wordt de dichtheid van deze stedelijke 
gebieden groter, zodat meerdere steden samen één groot stedelijk gebied worden, een metropool. 

De verstedelijking van de wereld en de bevolkingsdichtheid van Surabaya worden grafisch 
weergegeven in grafiek 1. 

Verstedelijking wereld Bevolkingsdichtheid Surabaya 
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Grafiek 1 Verstedelijking wereld en de bevolkingsdichtheid van Surabaya {Gough, 1999; lntraHealth, 2010; Rolalisasi, 2007] 
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2.2 Problematiek Surabaya, de gevolgen 

2.2.1 Substandaard bouwkwaliteit 
De snelle groei heeft in veel derdewereldsteden gezorgd voor fysieke, sociale en milieugerelateerde 
problemen van immense omvang. Veel stadsbewoners van derdewereldlanden bouwen hun eigen 
onderkomen welke afwisselend aangeduid zijn als onregelmatig, spontaan, kraak, ongepland, 
zelfstandig (self help), low costen ongecontroleerd [Gough, 1999]. 

De stad Surabaya ontwikkelde zich dankzij de handelsactiviteiten langs de rivieroevers. Ele 
Nederlandse overheid zag in de 18e eeuw de stad door haar ligging als een belangrijke handelsplaats 
voor specerijen die in het achterland gewonnen werden. Surabaya's ontwikkeling is sindsdien 
geëvolueerd naar verdere kleinere industrieën gebaseerd op het verwerken van specerijen en het 
onderhoud van schepen en ander transport. Deze industriële basis heeft ervoor gezorgd dat 
Surabaya doorbloeide na de kolonisatie, die eindigde na WO 11 [Damayanti, 2006]. 

In Indonesië zijn veel van de huidige stedenbouwkundige verordeningen overgenomen van de 
Nederlandse wetgeving in de koloniale periode [Damayanti, 2006] . Zo is de wens om westerse torens 
te kopiëren groter dan de drang om een voor het kUmaat geschikt hoog gebouw te ontwerpen 
[Wong & R. Hassell, 2009) . 

Het stedelijk landgebruik in Surabaya bestaat uit huisvesting, commercie, industrie, kantoren en 
publieke diensten. Landelijke activiteiten bestaan uit landbouw en visserij. Het stedelijk gedeelte ligt 
voornamelijk in het centrum, zuiden en noorden van de stad, maar verspreidt zich ook naar nieuwe 
ontwikkelingsgebieden in het westen en oosten van het stadscentrum [Susetyo, 2008). 

De typologie van huisvesting bestaat in Surabaya uit walk-up appartementen (appartement zonder 
lift), appartementen, goedkope huizen, dure huizen, winkelhuizen, kampungs (letterlijk betekent het 
'dorpen') en low cost nederzettingen [Rolalisasi, 2007). 

Een kampung is een vorm van stedelijke nederzetting met een hoge bevolkingsdichtheid. Fysiek 
gezien staan de woningen dicht op elkaar, verbonden door smalle paden en enkele open ruimtes 
verspreid over de kampung [Santosa & Mas, 2000; Santoso et al, 2007) . Kampungs in Surabaya liggen 
strategisch op verschillende plaatsen in de stad, in de buurt van werkgelegenheid [Municipal 
Government of Surabaya, 1992; Santosa, 2009). Hoewel slechts 7% van het stadsoppervlak bebouwd 
is met kampungs, wordt 70% van de woningbehoefte hier vervuld, de meeste voor mensen met lage 
inkomens en 20% middenklasse [Hastijanti, 2002]. De kampungs huisvesten meer dan tweederde van 
de populatie van het bewoond gebied en zijn verspreid over de gehele stad, van het stadscentrum 
tot aan de rand . De kampungs waren plattelandsdorpjes die verworden zijn tot stadsdorpen. Bijna 
een kwart van de kampungs is gevormd door kraken, voornamelijk in de periode na WOII, toen 
migranten geen plaats konden vinden in de originele kampungs en nieuwe vormden op lege of 
verlaten grond [Silas, 1989). De kampungwoningen worden niet van begin af aan gemaakt zoals ze 
zijn, maar geleidelijk zo opgebouwd: van tijdelijke naar permanente woning. In het beginstadium 
worden materialen zoals bamboe en hout gebruikt. Later wordt overgegaan op baksteen en 
gewapend beton [Funo et al, 2002). 

Low cost nederzettingen zijn illegaal neergezet. Ze worden beschouwd als informele vestigingen 
omdat ze op een informele wijze tot stand zijn gekomen: op niet daartoe bestemde grond, informele 
verdeling van het land, geen bouwvergunning, etc. Het gewoonlijke proces voor dit type nederzetting 
is dat er eerst een paar families tijdelijke huisvesting bouwen op beschikbaar land. Als er genoeg tijd 
is verstreken en de huizen zijn niet onteigend, dan komen er meer en meer families bij die hun eigen 
woningen bouwen. Tegen de tijd dat de overheid door heeft wat er aan de hand is, is de nederzetting 
zo groot dat de sociale kosten niet opwegen tegen de juridische kosten om ze weg te halen 
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[Soemarno, 2007]. Low cast nederzettingen zijn niet de voornaamste vorm van accommodatie voor 
de arme mensen van Surabaya: deze huizen zorgen maar voor 1% van het onderdak van arme 
mensen daar. Toch is een speciale behandeling voor deze low cast nederzettingen gerechtvaardigd, 
omdat 1% van de stad van meer dan 2 miljoen inwoners nog steeds meer dan 20.000 inwoners is en 
dus een significant aantal dat grote behoefte heeft aan betere huisvesting [Si las, 1989]. De low cast 
nederzettingen zijn genegeerde delen van de stad waar de huisvesting en leefomstandigheden slecht 
zijn. Ze worden gebouwd op plaatsen die niet bedoeld zijn voor bebouwing, zoals langs de rivier, op 
open groen of langs de kant van de weg. Low cast nederzettingen hebben een hoge dichtheid en 
variëren van smerige huurwoningen in het centrum tot spontane nederzettingen aan de rand van de 
stad (afbeelding 4) [Santoso et al, 2007] . 

• •• 

' ' ' 

Afbeelding 4 Schema substandaard bouwkwaliteit 
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2.2.2 Verdwijnen groen uit de stad 
Indonesië heeft de rijkste biologische diversiteit planten en dieren op de gehele planeet [USAID, 
2008] . Het land heeft ook de hoogste mariene diversiteit ter wereld [USAID, 2008] . De bevolking van 
Indonesië neemt lineair toe sinds 1980; en ook de ontbossing neemt lineair toe sinds 1990. Volgens 
de Wereldbank was de bebossing in 1990 nog 65% van het totale land, in 2006 nog maar 48% 
[Dunnet & Kingsbury, 2008; Measey, 2010]. 

De overheid in de hoofdstad van Indonesië, Jakarta (in het westen van het eiland Java), heeft erkend 
dat het groenpercentage in de stad is teruggedrongen van 40% in 1985 naar 9% in 2002, terwijl de 
ondergrens door de overheid was vastgesteld op 13,94% [Tempo, 2002; Steinberg, 2007]. 

De snelle verstedelijking zorgt in geheel Zuidoost-Azië in een rap tempo voor ontbossing, met name 
aan de stedelijke rand [Sire & Balamurugan, 1989]. 

Afbeelding 5 Schema verdwijnen groen uit de stad 

Vele parken en groen hebben moeten wijken voor bestemmingsplannen (zie afbeelding 5). Surabaya 
heeft vele straatnamen met het woord 'park' erin, terwijl de parken al lange tijd verdwenen zijn, 
vervangen door middeninkomenwoningen [Silas, 1989]. 

Het verlies van groen is niet zonder consequenties. Planten maken de grond poreuzer, dankzij de 
wortels die macroporiën in de grond veroorzaken waar water gemakkelijk door kan stromen; dit 
verkleint de kans op runoff (stromend water over verzadigde ondergrond) en erosie [ Bellot et al, 
1998]. Hierdoor wordt het moeilijker voor regenwater om in aquifers (ondergrondse opslagplaatsen 
voor grondwater) te komen en andersom. De drinkwaterbeschikking is dan in het geding, omdat vele 
Surabayanen grondwater als drinkwater gebruiken [Foster & Chilton, 2003]. 
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In afbeelding 6 is te zien hoe weinig openbare groengebieden aanwezig zijn in Surabaya. De voor 
groen bestemde gebieden zijn voornamelijk golfbanen, slechts toegankelijk voor de rijkere inwoners 
van de stad. 

Afbeelding 6 Satellietafbeelding groene gebieden Surabayo [Google Earth, 2011]. De groene kaders in de 
afbeelding zijn hoofdzakelijk golfbanen. 
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2.2.3 Vermindering en verzilting grondwater 
Al 4000 jaar doet men aan regenwaterwinning [UN-Habitat et al, 2007). In vergelijking met 
oppervlaktewater zorgt grondwater voor grote economische voordelen doordat het snel regionaal 

verkrijgbaar is, tegen grote droogte bestand is en doorgaans van goede kwaliteit is, dus weinig 
reiniging nodig heeft [Burke & Moench, 2000; Foster & Chilton, 2003]. Aquifers, waar het grondwater 
is opgeslagen, vormen onherroepelijk de overheersende opslag van 's werelds drinkwaterreserves: ca. 

30% van het totaal op aarde en 98% van het totaal als de hoeveelheid drinkwater in de poolkappen 
en gletsjers is meegenomen [Shiklomanov, 1998; Foster & Chilton, 2003]. Snelle uitbreiding van 
grondwaterextractie vond plaats tussen 1950-1975 in veel geïndustrialiseerde landen en gedurende 

1970-1990 ook in de meeste delen van de ontwikkelende wereld [Foster & Chilton, 2003]. De 
afhankelijkheid van steden van grondwater wordt groter: men gelooft dat 1,5 miljard bewoners 
afhankelijk zijn van putten, boorgaten en bronnen [Foster et al, 1997; Foster & Chilton, 2003]. 

Vermindering grondwater 
Doordat rivieren over het algemeen relatief klein zijn, kunnen deze niet in de vraag van steden 
voorzien. De reden hiervoor is dat de stedelijke rivier niet alleen een bron is van drinkwater, maar 
ook een plaats is voor rioollozing, transport, recreatie, een voedselbron en heel vaak een stort voor 
vele soorten afval. Met de toenemende bevolking en verstedelijking worden de rivieren smeriger, 
troebeler en stinken ze meer, resu,lterend in 'dode' rivieren (geen zuurstof) [Sire & Balamurugan, 
1989]. Bovendien regent het in Zuidoost-Azië minder dan er verdampt in 4 á 5 maanden per jaar, dus 
is er waterschaarste [Sire & Balamurugan, 1989]. 

Het tekort aan grondwater in Zuidoost-Azië is heviger door verstedelijking en daaraan gerelateerde 
vermindering van open landschappen die normaliter zorgen voor de aanvulling van aquifers. In 
sommige steden is de extractie van grondwater zo hoog, dat het waterniveau in aquifers zo extreem 
laag wordt dat bronnen opdrogen. De kwantiteit en kwaliteit van grondwater vermindert hierdoor 
sterk [UN-Habitat et al, 2007). 

In Indonesië is een toename van de vraag naar schoon water met 9,6% per jaar in de periode 1996-
1999, maar slechts 40,6% van de huishoudens had toegang tot schoon water in 2000, volgens het 
BPS (Indonesisch statistisch bureau) in 2000 [VN, 2004). De problemen van de afnemende 
zoetwatervoorziening waren vooral merkbaar op de eilanden Java, Bali, Nusa Tenggara Timur, waar 
de vraag naar water groter is dan de beschikbare watervoorraad [VN, 2004] . Verwacht wordt dat 
tegen het jaar 2015 het gebruik van water in Indonesië voor irrigatie, de binnenlandse behoefte en 
de industrie een jaarlijkse stijging zal doormaken van 6, 7% tussen 2000 en 2015 naar respectievelijk 
6,67%, 6,7% en 12,5% volgens de Nationale Agenda 21 (beleidsstuk Indonesië) [VN, 2004). 

De industrie, maar ook huishoudens in ontwikkelende landen zoals Indonesië pompen onverstoord 
water uit de grond, en wanneer de bron geen water meer geeft wordt dieper gegraven of worden 
andere bronnen aangeboord. Doordat de industrie het oppervlaktewater vervuilt, kan hiervan geen 
gebruik meer worden gemaakt om te drinken [Sire & Balamurugan, 1989; Braadbaart & Braadbaart, 
1997]. 

Verzilting grondwater 
Grondwater kan op de volgende manieren verzilten [Zubaidah Kurdi et al, 2001]: 
1. Intrusie van zeewater in grondwater door overextractie (als het grondwaterniveau onder het 

zeeniveau komt) . 

2. Overmatig oppompen van grondwater zorgt ook voor oppompen van zoutwater wat weer leidt tot 
verzilting van grondwater over een groter gebied. 

3. Intrusie van zeewater door de riviermonding naar hoger gelegen gebieden; 
4. Sedimentatie zorgt ook voor zeewaterintrusie. 
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Het grootste gedeelte van het grondwater van Surabaya is vervuild door inmenging van zout water 
(zie afbeelding 7) . Niet alleen aan de kusten is zout grondwater een probleem, ook ver landinwaarts 
treedt dit verschijnsel op. Op basis van 83 willekeurige grondmonsters door de Loca l Mining Agency 
Surabaya in 1996 werd gesteld dat de zoute grondwatergebieden groter in aantal waren dan de 
zoete grondwatergebieden [Braadbaart & Braadbaart, 1997; Zubaidah Kurdi et al, 2001]. 

Afbeelding 7 Schema vermindering en verzilting grondwater 

Met name in het noordwesten, noorden, oosten en zuidwesten van Surabaya is het grondwater zout. 
Daarnaast hebben een deel van het centrum en het zuiden van de stad te maken met zout 
grondwater. 20.814 ha of 78,5% van het totale grondgebied bezit geen goed drinkwater (volgens 
standaarden), 6.235 ha of 21,5% bezit drinkbaar grondwater I[Zubaidah Kurdi et al, 2001]. Als zout 
water eenmaal in een aquifer-systeem zit, gaat het er namelijk moeilijk weer uit, zelfs als de 
toestroom van zoetwater hersteld is [Foster et al, 2000; Foster & Chilton, 2003]. 

De volgende zaken zijn onomkeerbaar bij overextractie van grondwater [Foster & Chilton, 2003]: 

• Zoutwaterinfiltratie en vuilwaterinfiltratie door nabijheid zoutwaterbron of vervuilde bron. 

• Inklinking en daarbij behorende effecten door verticale samendrukbaarheid van bedekkende of 
tussenliggende aquitards (dit zijn lagen met slecht waterdoorlatende eigenschappen). 
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2.2.4/nklinking 
Inklinking wordt veroorzaakt door de bodemverdichting van kleiachtige lagen onder de stad, versneld 
door de overexploitatie van grondwater in aquifers [Foster & Chilton, 2003; Damen & Sutanta, jaartal 
onbekend]. 

Inklinking door het verdwijnen van grondwater is in vele Aziatische steden gemeten en zal 
voortduren als hiertegen geen actie wordt ondernomen (afbeelding 8) [Nutalaya, 1989]. Het risico 
van overstromingen wordt vergroot, doordat ook de zeespiegel stijgt [Braad baart & Braad baart, 
1997; Damen & Sutanta, jaartal onbekend]. 

Afbeelding 8 Schema inklinking 

Grootschalige inklinking heeft plaatsgevonden of vindt nog steeds plaats in o.a. Tokyo- sinds 1900 
4,5 m verzakt-, Osaka, Niigata, Saga, Nagoya, Saitama (Japan), Shanghai- sinds 1920 2,5 m verzakt-, 
Tianjin, Ningbo, Changzhou (China), Manila (Fi,lipijnen), Jakarta- zakt tot 25 cm/jaar-, 
Semarang- zakt tot 12 cm/jaar-, Surabaya {Indonesië), Bangko'k, Sarnut Prakan, Sarnut Sakhon, 
Nonthaburi en Pathum Thani (Thailand). ledere inklinking beslaat een groot oppervlak en de snelheid 
van inklinking is alarmerend (afbeelding 9) [Delinoma et al, 2008; Nutalaya, 1989]. 
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Afbeelding 9 Plaatsen in (Zuidaast-)Azië die aan inklinking anderhevig zijn. 
De zwarte cirkel is Surabaya {Gaagle Maps, 2011/ 

Om de hoeveelheid water in aquifers te vermeerderen, moet dit kunstmatig worden toegevoegd. Als 
de hoeveelheid die wordt aangevuld groter is dan wordt afgetapt, dan stopt het inklinken en zal het 
normale piëzometrisch niveau (het potentieel peil van het grondwateroppervlak) zich herstellen 
[Nutalaya, 1989). 
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2.2.5 Flash /loods en kustoverstromingen 
Meer dan 60% van de totale wereldbevolking woont in Azië. 66% hiervan woont in flood prone areas 
{FPA's, een gebied met een waarschijnlijkheid van 1% tot overstroming in een willekeurig jaar) van 
grote rivieren of de kust. Al deze gebieden zijn onderhevig aan overstromingen gedurende orkanen, 
cyclonen, tyfonen en moessonregens (afbeelding 10) [Nutalaya, 1989]. 

Overstromingsgevaar ontstaat van twee fronten: enerzijds door hevige regenval die niet weg kan 
stromen naar de zee middels rivieren, kanalen of door de grond (flash floods) en anderzijds door 
inklinking van land en stijging van de zeewaterspiegel (kustoverstromingen) . 

Flash floods 

Door korte heftige regenbuien ontstaan snel flash floods in de steden van Zuidoost-Azië; in sommige 
steden zo frequent- eens of meerdere keren per jaar- dat het niet eens meer vermeld wordt in het 
nieuws. De regenbuien van wel 24 uur lang kunnen meer dan 600 mm water bevatten; dit is in alle 
grote steden wel eens gemeten [Sire & Balamurugan, 1989]. 

Surabaya heeft een redelijk hoge regenval ratio, met jaarlijkse gemiddelden van ongeveer 1450 mm 
(twee keer zoveel als Nederland) en maandelijks meer dan 200 mm van december tot en met maart 
(zie grafiek 2) . Bovendien is er de aanwezigheid van de Surabaya Rivier die door de stad loopt, een 
zijtak van de Kali Brantas Rivier: de één na grootste rivier op Java [Susetyo, 2008]. 
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Gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand 
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Grafiek 2 Gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand in Surabaya {WorldWeather lnformation Service, MSN Weather, 
Weatherbase} 

Bij regenval wordt een gedeelte van de regen opgevangen door de begroeiing; vervolgens wordt een 
gedeelte van de regen doorgelaten en een gedeelte wordt via de stammen verspreid [Rapp et al, 
1978; Bellot et al, 1998]. Zoals vermeld zorgen planten voor een goede doorstroming van regenwater 
naar aquifers. Dus als groen wordt vervangen door bebouwing, is er minder doorstroming naar deze 
aquifers en ontstaat runoff. Dit kan dan weer resulteren in een flash flood [Bellot et al, 1998]. 

Daarnaast is door ontbossing sprake van meer bodemerosie, die zorgt voor sed imenten die 
terechtkomen in de rivier, waardoor deze ernstig vervuilt en dichtslibt en gemakkelijker buiten zijn 
oever kan treden [Sire & Balamurugan, 1989]. 

De volgende factoren, tezamen met de genoemde omgevingsfactoren, vormen een voedingsbodem 
voor flash floods in Surabaya [Sire & Balamurugan, 1989]: 

• Men hield bij de bouw van de stad geen rekening met geomorfologische en hydrologische 
processen in de omgeving; zo werd bestrating aangelegd zonder adequate 
afwateringsmaatregelen. Ook de uitbreiding van steden was ongunstig voor de waterafvoer 
omdat meer en meer sedimenten in het water terecht kwamen. Ook low cost nederzettingen 
langs rivieren en kanalen hinderen de waterafvoer. Bovendien dragen juist deze nederzettingen 
extra bij aan de slechte afwatering doordat ze afval (van feces tot grofvuil) in het water dumpen 
vanwege gebrekkig afvalbeheer in de stad. 

• Natuurlijke processen, geholpen door mensen . Zo worden afvoerkanalen of -monden kapot 
gemaakt bij constructiewerkzaam heden, maar niet gerepareerd; ook worden stedelijke 
stroompjes die naar oppervlaktewater lopen vaak gehinderd door menselijke activiteiten, 
waardoor het stroompje zijn eigen weg gaat zoeken. 

Flash floods werden geconstateerd in Surabaya tot 14,5% van het totale stadsoppervlak. Bebouwde 
gebieden binnen Surabaya die in 1999 werden getroffen, besloegen 15.826 ha of 22,7% van het 
totale bebouwd gebied in de stad. 13 overstrominssgebieden van meer dan 100 ha werden 
geïdentificeerd . Het ergst getroffen gebied overstroomde over 286 ha tot een diepte van 70 cm, 
gedurende meer dan 6 uur. Uit plaatselijk onderzoek onder 600 huishoudens bleek dat 43% ieder 
jaar getroffen was door overstromingen, en 27% in sommige jaren. De gemiddelde frequentie van 
overstromingen binnenshuis was16keer per jaar, met als gemiddelde tijdsduur 11 uur, terwijl de 
gemiddelde diepte van de overstroming 16 cm bedroeg. In het ergste scenario was de frequentie 50 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch kl imaat- Onderzoeksopzet case study 
P.M .F. van de Wouw & E.J .M . Ros 

-16-



tot 60 keer per jaar, de duur 2- 5 dagen met als diepte 50- 100 cm. Omdat bijna alle overstromingen 
in een periode van 4 maanden geschieden (december tot maart), betekent dit concreet dat de 
bewoners eens per week met overstromingen te maken hebben. Van deze 600 huishoudens had 87% 
ieder jaar te maken met overstroming van hun straat. De gemiddelde frequentie overstromingen in 
de straat was 30 keer per jaar, de gemiddelde duur was 12 uur en de gemiddelde diepte 24 cm. In 
het ergste geval was het 70-85 keer per jaar, gedurende 3-7 dagen met als diepte 70-110 cm 'zie 
afbeelding 11) [Susetyo, 2008] . 
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Afbeelding 11 Gebieden in Surabaya die getroffen zijn door flash floods en tijdsduur daarvan (Susetyo, 2008} 
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Eén van de belangrijkste menselijke oorzaken van de flash floods is dat ontwikkelaars niet verplicht 
zijn adequate drainage in hun bouwwerken te integreren of op te draaien voor de kosten van 
additionele primaire of secundaire afwatering, welke vereist is voor hun bouwwerk [Susetyo, 2008] . 

In de toekomst zal Indonesië meer te maken krijgen met intensere regenval door de 
klimaatverandering. De schatting is dat er ieder jaar 2- 3% meer regen zal vallen [Sari et al, 2007]. De 
hevigere regenval zalleiden tot een kortere nattere periode, met een toename in het risico van flash 
floods [Measey, 2010]. 

Er is een efficiënt beheer nodig om ervoor te zorgen dat het teveel aan water in het regenseizoen 
gebruikt kan worden om het tekort aan drinkwater te compenseren (UN-Habitat et al, 2007]. 

Kustoverstromingen 
Inadequate drinkwatervoorziening leidt tot overextractie van grondwater, waardoor steden zakken, 
wat weer negatieve gevolgen heeft voor overstromingen vanuit zee, de kustoverstromingen [Sire & 
Balamurugan, 1989]. Overstroming van verzakkende gebieden is een van de grootste problemen van 
Azië vandaag de dag [Nutalaya, 1989]. 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat- Onderzoeksopzet casestudy 
P.M .F. van de Wouw & E.J.M. Ros 

-17-



Er zijn twee redenen voor kustoverstromingen [Braadbaart & Braadbaart, 1997]: 
1. De stijging van de zeespiegel. 
2. Inklinking van land, met name aan de kust of langs rivieren. 

Gemiddelde schattingen voor Indonesië voor de zeespiegelstijging komen uit op 9, 13 en 45 cm voor 
respectievelijk de jaren 2010, 2019 en 2070 [Damen & Sutanta, jaartal onbekend]. In het slechtste 
geval is de zeespiegel90 cm gestegen tegen 2100 [Kobayashi, 2004], maar bij 40 cm stijging is de 
toename van het aantal mensen in overstromingsgebieden in Azië opgelopen van 13 miljoen naar 94 
miljoen mensen. In de volgende eeuw kan de zeespiegelstijging zelfs 5 mm per jaar zijn [Case et al, 
2007]. 

Bij zeespiegelstijging loopt volgens voorspellingen 9700 ha land van Surabaya onder water. Het 
grootste gedeelte van Surabaya ligt op laagland tussen de 3 en 6 m boven zeeniveau en het hoogste 
punt ligt tussen de 25 en 50mboven zeeniveau [Zubaidah Kurdi et al, 2001]. In het noorden is de 
schade door overstromingen doorgaans groter dan in het oosten, omdat in het noorden meer 
bebouwing te vinden is, terwijl in het oosten veel open vlakten zijn [Susetyo, 2008]. 

Er zijn twee redenen waarom de mensen in flood prone areas (FPA's) niet verhuizen: 
1. De betrokkenen ervaren de overstromingen als een cyclisch proces in plaats van een 

willekeurige gebeurtenis, resulterend in een gedachtegang dat het voorlopig niet meer zal 
gebeuren [Burton et al, 1964]. 

2. De bewoners van FPA's hebben geen alternatieven om zich te huisvesten. De mensen in dit 
gebied zijn arm, het zijn krakers of bewoners van low cost nederzettingen die weinig of geen 
middelen voor alternatieve huisvesting hebben. Ze huisvesten zich in FPA's omdat er weinig 
vraag is naar dit land en dit dus beschikbaar is. Bovendien biedt de rivier diverse voordelen: 
lozing van afval en riolering, bron van drink- en waswater, en mogelijkheid tot ontspanning [Sire 
& Balamurugan, 1989]. 
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2.2.6 Gebrekkig thermisch comfort 
Het bouwen in verschillende klimatologische gebieden heeft de volgende gemeenschappelijke 
kenmerken: hoge dichtheid, soort en vorm van bouwmaterialen en gebouwopeningen, uniformiteit 
van de gebouworiëntatie, configuratie van het gebouw, ruimtelijke indeling, en beperkte vrije ruimte. 
Het kenmerk van hoge dichtheid is: nauwe ruimtes, grote hoogte gebouwen ten opzichte van ruimte, 
veellichte en hoge kunstmatige verdiepingen, veel mensen zichtbaar, het meeste door de mens 
gemaakt, veel geluidhinder, veel auto's en hoge verkeersdichtheid [Rapoport, 1977; Santoso et al, 
2007]. 

Er is wel een verschil in gebouweigenschappen tussen het stedelijk en het landelijk gebied [Santoso 
et al, 2007]: 

• In het stedelijk gebied van Indonesië is geen significant verschil in het gebruik van 
bouwmaterialen. De meeste gebouwen gebruiken zware of lichtgewicht materialen voor het dak, 
de wanden en het plafond. Ook z,ijn er verschillende vormen en typen openingen, voornamelijk 
voor dwarsventilatie. Er is geen uniforme gebouworiëntatie. Deze gebieden zijn dicht tot zeer 
dicht bebouwd. 

• Op het platteland zijn de getallen anders. Het bouwmateriaal aldaar is eenvoudiger, maar wel 
aansluitend op een modernere bouwwijze; de invloed van moderne bouwstijlen heeft de 
gebouweigenschappen op het platteland beïnvloed. Daarnaast zorgt de toenemende bevolking 

in deze gebieden voor steeds grotere dichtheid. 

Op basis van de studie naar gebouwkarakteristieken in hoge-dichtheidsomgevingen o.a. in Surabaya, 
kan opgemaakt worden dat er weinig significante verschillen te vinden zijn in bouwstijl. Dit betekent 
concreet dat iedere regio met bepaalde klimatologische omstandigheden geen specifieke 
bouweigenschappen bezit, wat vroeger wel zo was. Vroeger had iedere regio haar 
gebouweigenschappen, gebaseerd op het heersende klimaat, zoals de dakvorm, materiaalgebruik, 
ruimtelijke indeling, open ruimte-patronen, beplanting, gebouwhoogte, type en vorm van openingen, 
uniforme gebouworiëntatie, etc. Maar nu zijn, door globalisering en modernisering, de 
gebouweigenschappen in zowel kustgebieden, het binnenland als het hoogland nagenoeg gelijk 
[Santoso et al, 2007]. 

Hoge gebouwdichtheid kan ook besproken worden aan de hand van de kampungs in Indonesië 
[Santosa, 2000]. Fysiek gezien staan de woningen dicht op elkaar, verbonden door smalle paden en 
enkele open ruimtes verspreid over de kampung [Santosa, 2000]. De stedelijke gebouwdichtheid is 
een van de belangrijkste factoren die het microklimaat van een bepaald gebied beïnvloeden, zoals de 
stedelijke ventilatie en luchttemperatuur in de stad [Santoso et al, 2007]. 

Het fenomeen van het urban heat island effect is voornamelijk bepaald door de stedelijke dichtheid 
in een bepaald gebied, en niet zozeer door de grootte ervan. Hoe hoger de dichtheid van bebouwing, 
hoe slechter de ventilatie. Aan de andere kant is een hoge gebouwdichtheid gunstig voor het 
verminderen van de blootstelling aan zonlicht gedurende de zomerperiode. De invloed van de 
stedelijke dichtheid op de ventilatie hangt af van de wind en de ruimtelijke ordening van het gebouw 
en de hoogte ervan [Santamouris, 1997]. In een warm en vochtig klimaat is deze wijze van 
opeengepakt bouwen funest voor de ventilatie en het thermisch comfort van het binnenklimaat in 
gebouwen. Daarom is het van belang om een geschikt bouwmateriaal en en de juiste 
ventilatiemethode te kiezen in dit klimaat. 

In hoge-dichtheidgebieden in laaggelegen steden zoals Surabaya (zoals de kampungs en low cost 
nederzettingen), blijken onder diverse woningtypes de daken over het algemeen licht in gewicht te 
zijn en de wanden zwaar, met overwegend dwarsventilatie [Santoso et al, 2007]. 
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70% van de huizen heeft bakstenen gevels met een minimum aan ventilatie, omdat de wanden vaak 
woningscheidend zijn (niet single banked), de overige mensen gebruiken hout voor de constructie. 
Het probleem van het ontwerp van de huizen is dat de natuurlijke ventilatie slecht is uitgevoerd; dit 
kan leiden tot ziektes zoals dysenterie, diarree, etc. [Rolalisasi, 2007]. 

De eisen van bewoners in low cost appartementen in Surabaya veranderen vaak, doordat er 
meerdere mensen komen wonen. Families uit dorpen in de omgeving die naar de stad komen voor 
werk hebben gewoonlijk geen onderdak. Dit resulteert vaak in het scheiden van ruimtes, wat de 
ventilatie in de woningen niet bevordert. Veldonderzoek wees uit dat het partitioneren voor hen 
belangrijk is; gebruikers geven er de voorkeur aan om de beschikbare ruimte zowel verticaal als 
horizontaal te scheiden. Beide scheidingswijzen hebben invloed op de te nemen maatregelen voor 
het verkrijgen van thermisch comfort [Boutet, 1987; Kisnarini et al, 2010] . 

De volgende stelregel voor thermisch comfort geldt [Van Egmond- De Wilde de Ligny et al, 2006] : 

• Overdag 23°C- 29°C voor een relatieve vochtigheid (R .V.) tussen de 50% en 70% en 22°C- 27°C 
voor een R.V. boven de 70%. 

• 's Nachts 17°C- 23°C voor een R.V. tussen de 50% en 70% en 17°C- 21 °C voor een R.V. boven 
de 70%. 

In Surabaya is de omgevingstemperatuur minimaal gemiddeld 24,7°( en maximaal gemiddeld 31,5°C. 
De relatieve luchtvochtigheid varieert van gemiddeld 53% tot 91%. Voor geen van de maanden 
heerst een voor mensen comfortabele temperatuur en relatieve vochtigheid, zowel 's nachts als 
overdag. Er zijn dus maatregelen nodig voor het gebouw om tot thermisch comfort te komen [World 
Weather lnformation Service, MSN Weather, Weatherbase, MyForecast, Windfinder, Climates, 
University of Oregon solar radiation monitoring laboratory] . Mede ook omdat de 
toekomstverwachting voor Indonesië de volgende is: een opwarming van 0,2 tot 0,3 °C per 
decennium [Case et al, 2007] . 

De beste manier om comfort te behalen zou zijn met !luchtbeweging. Verwacht wordt dat de 
luchtbeweging in staat is om de hete lucht af te voeren, alsmede de vochtigheid door verdamping 
door daarvoor bestemde openingen in de gevel [Kisnarini et al, 2010]. 

Het is overduidelijk dat low cost appartementen in warme en vochtige tropische steden relatief 
kleine oppervlakten beslaan per wooneenheid. De oppervlakte varieert van 14 tot 36m2, omdat de 
wooneenheden betaalbaar moeten zijn. Door de kleine oppervlakte worden ze vaak in een 
vooropgezet ontwerp geïmplementeerd, in plaats van een op maat gemaakt plan. Dienstruimten, 
zoals pantry's of toiletten, zijn vaak voor gezamenlijk gebruik bestemd en zijn niet aanwezig in de 
eenheden zelf. Bovendien heeft dit gebouw vaak een 'double loaded' gebouwoppervlak (twee zijden 
woningen, gescheiden door een centrale gang) . Deze plattegrond staat geen goede ventilatie toe. 
Wat opvalt, is dat in Surabaya relatief veel double loaded appartementen staan: de helft van de 
plattegronden van alle appartementen. Ventilatie in een dergelijke plattegrond is niet mogelijk, tenzij 
tegenoverliggende appartementeenheden simultaan geopend worden [Givoni, 1998; Lechner, 2001; 
Kisnarini et al, 2010]. 

Het bereiken van therm isch comfort in het binnenklimaat is in belangrijke mate te bereiken door de 
gevel [Liping & Hien, 2007] . Echter, het blijkt dat er weinig onderzoek gedaan is naar gevelontwerpen 
die het binnenklimaat thermisch verbeteren voor natuurlijk geventileerde gebouwen, met name in 
warme en vochtige klimaten . Er zijn erg weinig richtlijnen voor gevelontwerpers voor natuurlijk 
geventileerde gebouwen. Ook zijn er nauwelijks richtlijnen voor de gebruikers van een dergelijke 
gevel met betrekking tot het verkrijgen van een optimaal binnen klimaat. Gevelontwerp voor 
natuurlijk geventileerde gebouwen is een uitdaging, wat gerelateerd is aan het thermisch comfort en 
energieverbruik [Liping & Hien, 2007]. De oriëntatie van slecht bedekte ramen draagt waarschijnlijk 
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bij aan een verhoogd energieverbruik voor airconditioning; dit geldt ook voor slankere gebouwen 
[Karyono, 2000]. 

Zoals eerder vermeld is het gebruikelijk in veel minder ontwikkelde landen, dus ook in Indonesië, om 
stadsontwikkeling te kopiëren van westerse landen. Dat geldt ook voor de modern uitziende 
vliesgevels van hoogbouwtorens die erg in trek zijn in tropische landen. Dit leidt tot 
gebouwoplossingen die niet zijn afgestemd op de omgeving. Toegevoegde maatregelen, zoals 
airconditioning, zijn nodig voor thermisch comfort in het binnenkl imaat (afbeelding 12) [Wong & R. 
Hassell, 2009; Damayanti, 2006] . 

Afbeelding 12 Schema gebrekkig thermisch camfort 
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2.2.7 Overzicht problematiek Surabaya 
Omdat de problematiek in Surabaya en gebieden met soortgelijke problemen complex is, wordt het 
geheel overzichtelijk weergegeven in afbeelding 13. 

Vermindering 
groen In de stad 

Oichtbevolltte 
verstedelijking 

Vermindering en 
verzilting 

grondwater 

Inklinking 

Kust· 
over~tromingen 

Substandaard 
gebouwkwaliteit 

Geb,ekJcig 
thetmisch tomlort 

Afbeelding 13 Overzicht problematiek Surabaya 

Te zien is dat de dichtbevolkte verstedelijking de oorzaak is van een vermindering van groen in de 
stad, vermindering en verzilting van grondwater en substandaard gebouwkwaliteit. Deze problemen 
leiden op hun beurt weer tot nieuwe problemen: vermindering van groen in de stad leidt tot flash 
floods en inklinking. Laatstgenoemde wordt ook veroorzaakt door vermindering van het grondwater. 
Inklinking leidt weer tot kustoverstromingen. Substandaard gebouwkwaliteit leidt tot een gebrekkig 
thermisch comfort in low cost nederzettingen en vervuilende airconditioning in hoogbouw. 

Conclusie 
Het lastige van de problematiek is dat het zoals gezegd betrekkelijk complex is, omdat het ene 
probleem andere problemen veroorzaakt of versterkt. 

Aan de andere kant is nu duidelijk welke problemen aangepakt zouden moeten worden, zodat het 
hele probleemveld aandacht krijgt en verbeterd kan worden. Dit is namelijk de tweede rij in 
afbeelding 13; de vermindering van groen in de stad, vermindering en verzilting grondwater en 
substandaard gebouwkwaliteit. Op het moment dat deze verbeterd worden, worden de problemen 
die deze weer opwekken ook aangepakt. 

Een manier om de problemen die zich voordoen aan te pakken, is de toepassing van groene
gevelsystemen. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de manier waarop de groene 
gevel kan bijdragen aan de oplossing. 
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2.3 Groene gevel 

2.3.1 Verkennend literatuuronderzoek groene gevel 
Uit een vooronderzoek van bestaande literatuur over de groene gevel is gebleken op welke 
bouwkundige aspecten getoetst is en tevens in welke mate erop getoetst is. Onderzocht zijn 22 
papers die geschreven zijn tussen 1988 en 2011. Deze zijn gezocht middels ScienceDirect® van 
Elsevier B.V. en OvidSP via de TU/e. Vervolgpapers zijn gevonden uit de bronvermelding van eerder 
gevonden papers om zodoende een breed scala van onderzoeken over verschillende onderwerpen 
met betrekking tot de groene gevel te verkrijgen. De gebruikte papers staan als bron vermeld in de 
literatuurlijst. 

De analyse van de papers is gedaan middels een tabelvormige matrix. Horizontaal zijn de papers 
uitgezet en verticaal zijn categorieën opgesomd waarop de groene gevel mogelijk invloed uitoefent. 

Deze 29 categorieën zijn gevonden in de papers en door ondergetekenden aangedragen. De 
categorieën zijn geclusterd in 7 sectoren, te weten: 
1. Ecologie (biodiversiteit, biomassa en voedsel). 
2. Psyche (esthetische kwaliteit, helende werking). 
3. Warmte (Urban Heat lsland effect (U Hl), warmte algemeen, evapotranspiratie, isolatiewaarde, 

schaduwwerking (straling), convectiekoeling). 
4. Onderhoud en duurzaamheid (graffitibestrijding, onderhoud onderconstructie, gevelonderhoud). 
5. Luchtkwaliteit en ventilatie (luchtkwaliteit algemeen, fijnstof (PMx) en stof(fen), NOx, C02, 

canyon-effect) . 
6. Afscherming en bescherming (wind bestendigheid, licht, brandveiligheid, valbescherming 

beplanting, wortelpenetratie, geluidwering, klimbaarheid, waterafvoer, waterpenetratie). 
7. Kosten en opbrengsten (kosten gevel, kosten onderhoud). 

In de papers wordt geschreven over een praktisch of theoretisch onderzoek dat is uitgevoerd. 
Bovendien wordt er gerefereerd aan andere papers. Echter, de papers doen naast deze gefundeerde 
bevindingen ook veel ongefundeerde uitspraken. Het doel was niet om te bepalen welke papers 
inhoudelijk goed waren, maar om te onderzoeken in welke categorieën al veel is onderzocht en of 
dat goed is gebeurd en welke categorieën nog niet voldoende onderzocht zijn. Dit heeft als doel om 
een bijdrage te kunnen leveren aan de kennis van de groene gevel op mondiale schaal. 

Het aantal gefundeerde en ongefundeerde uitspraken is per categorie opgeteld en is in een grafiek 
geplaatst om een overzicht te krijgen van welke categorieën het meeste betrouwbaar onderzoek is 
uitgevoerd en in welke het minst betrouwbaar onderzoek is uitgevoerd (grafiek 3). 
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Analyse bevindingen uit 22 papers groene gevel 
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Grafiek 3 Analyse bevindingen uit 22 papers over het onderwerp: groene gevel 

Uit de bevindingen blijkt dat er veel onderzoek is gedaan in de sector warmte, en met name in de 
categorie warmte algemeen. Ook over schaduwwerking, isolatie, Urban Heat /stand effect (UH/) en 
evaporatie is in die sector al het één en ander onderzocht. Op de tweede plaats volgt de sector 
luchtkwaliteit en ventilatie, waarbij de categorieën luchtkwaliteit algemeen en fijnstof (PMx) en 
stof(fen) regelmatig aangehaald zijn. 

Uit de bevindingen blijkt eveneens dat de sector afscherming en bescherming afwezig is in het 
bestaande onderzoek. Klimbaarheid wordt zelfs helemaal niet behandeld en over brandveiligheid, 
graffitibestrijding, windbestendigheid en waterpenetratie is ook weinig bekend. 

Wat in deze grafiek niet te zien is, is de kwaliteit of bruikbaarheid van de informatie. Gezien de 
hoeveelheid praktisch onderzoek op het gebied van warmte is te concluderen dat de sector warmte 
inhoudelijk het best onderbouwd is. De overige sectoren zijn niet of nauwelijks met praktisch 
onderzoek getoetst, zoals de luchtkwaliteit en ventilatie of de afscherming en bescherming van de 
groene gevel. 

Conclusie 
Van het vermogen van een groene gevel om te voorzien in koeling van het binnenklimaat van het 
gebouw is zowel middels theorie, modellen als praktijktoetsen onderzoek gedaan, in gematigde en 
in tropische klimaten. 

Van het vermogen van een groene gevel om neerslag op te vangen, vast te houden en af te geven is 

nog geen onderzoek gedaan op groene-gevelsystemen. 
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2.3.2 Bestaande groene-gevelsystemen 
Al sinds de oudheid worden planten op gevels toegepast. De groene gevel had toen een decoratieve, 
een koelende of een voedselleverende functie. Op dit moment worden groene gevels nog steeds 
toegepast, soms om gelijke en soms om verschillende redenen. Zo is de huidige reden van toepassing 
vaak esthetisch of vanwege een 'groen imago', bedrijfstechnisch. Dit kan hierdoor ingezet worden als 
marktstrategie. Daarnaast zijn ook bij bedrijven voldoende financiële middelen aanwezig om een 
groene gevel te kunnen bekostigen. De toepassing van een groene gevel kan net als in de oudheid 
worden gedaan om te koelen . 

Naast de esthetische en koelende functie zijn er nog enkele functies die de groene gevel kan 
vervullen. Zo kan een groene gevel ook fijnstof afvangen, C02 omzetten in zuurstof, geluidsoverlast 
reduceren, energie besparen (verwarming en koeling), marktwaarde van het gebouw verhogen en 
bijdragen aan een beter welzijn en gezondheid. Uiteraard kunnen ook groente, fruit en kruiden op 
een gevel worden verbouwd. Eigenschappen als geluidsoverlast verminderen, energie besparen, de 
gebouwwaarde vergroten en voedsel verbouwen hebben een directe meerwaarde voor de gebruiker. 
Eigenschappen als fijnstof afvangen, C02 omzetten en de bijdrage aan welzijn en gezondheid zijn 
meer voor een algemeen belang. Daarnaast is op te merken dat veel van deze claims (nog) niet 
wetenschappelijk zijn onderbouwd, maar dat deze eigenschappen vaak toch worden ingezet als 
verkoopargument. Zo kan bijvoorbeeld de vraag worden gesteld of een groen gevelsysteem van 
€30.000,- (50m2*€600,-/ m2

) ook een meerwaarde van €30.000,- oplevert. 

Indeling 
Er zijn veel systemen op de markt die allemaal een begroeide gevel opleveren. Bijna als 
vanzelfsprekend zijn er net zoveel verschillende manieren om dit te bewerkstelligen als dat er 
verschillende systemen zijn. Uiteraard zijn er ook overeenkomsten tussen de verschillende systemen 
te zien. Om hierover uitspraken te kunnen doen, is het van belang om een categorisatie van de 
systemen te maken. 

Er zijn vele mogelijke manieren om groene-gevelsystemen te categoriseren. Zo kan er bijvoorbeeld 
een indeling worden gemaakt naar aanleiding van de soort planten of het groeimedium dat wordt 
toegepast. Over het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen twee hoofdgroepen, namelijk 
grondgebonden en niet-grondgebonden systemen. 

Grondgebonden systemen 
Bij de grondgebonden systemen wordt de volle grond gebruikt als groeimedium. Bij deze systemen 
wordt er altijd gebruik gemaakt van klimmende plantsoorten die vanaf het maaiveld een gevel 
begroeien. Afhankelijk van de toegepaste plantensoort en de aanvullende eisen die aan een systeem 
worden gesteld, bijvoorbeeld levensduur, esthetiek of maximale kosten, kan een systeem worden 
gekozen. De manier waarop de klimplanten groeien, bepaalt de samenstelling van het klimsysteem. 
Zo heeft een zelfhechtende klimplant geen klimsysteem nodig, maar wel een oppervlak om op te 
hechten. Bij alle andere klimplantsoorten is een klimsysteem wel noodzakelijk. Slingerplanten (of 
winders) hebben alleen een verticale geleider nodig, terwijl steunklimmers een horizontale geleider 
nodig hebben. Rankplanten hebben echter zowel een hor izontale als een verticale geleider nodig. De 
onderlinge afstand tussen de horizontale of de verticale geleiders is afhankelijk van de groeisnelheid. 
Behalve de onderlinge afstand is ook de afstand van het klimsysteem tot de gevel van belang. Deze 
afstand is afhankelijk van de maximale stamdikte van de klimplant. Wanneer deze afstand te klein 
wordt aangenomen, kunnen er schades ontstaan door de groeidruk die de plant uitoefent op het 
systeem en de gevel. 

Allereerst moet er gekozen worden welke planten, met bijbehorende eigenschappen, toegepast 
worden. Naast de basiseisen van de planten, zijn er meer eisen die mee worden genomen bij de keus 
voor een systeem. De levensduur, de uitstraling en de kosten van houten, staalkabel- en 
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staalrastersystemen zijn verschillend en zullen dus ook overwogen moeten worden. Uiteraard is een 
niet-systeem ook mogelijk. Omdat bij deze systemen de achtergrond aan bepaalde eisen moet 
voldoen, wordt dit als een hechtsysteem geclassificeerd. 

Niet-grondgebonden systemen 
Bij niet-grondgebonden systemen wordt er een ander groeimedium toegepast als de volle grond. Het 
groeimedium is voor deze systemen niet eenduidig. Afhankelijk van het toegepaste systeem wordt er 
een specifiek groeimedium toegepast. De toegepaste groeimedia variëren van potgrond tot steenwol 
en van verschillende substraten tot geotextielen. 

In de literatuur worden niet-grondgebonden systemen onderverdeeld in vijf categorieën, namelijk: 
systeem met bakken, combinatiesysteem van bakken en staalrasters, systeem met prefab 
groeiplaten en plantzakjes, niet-grondgebonden systeem met doorgaande grondkern en een 
hangend systeem [Hendriks, 2008; Hendriks & Koers, 2009]. 

Wanneer deze onderverdeling wordt gehandhaafd, zijn er nog veel systemen die niet in deze 
verdeling kunnen worden ondergebracht. Een voorbeeld van een niet in te delen systeem is het 
Mobilane LivePaneL Daarnaast kan er in de categorie "systeem met prefab groeiplaten en 
plantzakjes" slechts één systeem worden ingedeeld, namelijk het Wonderwall systeem van Copijn. 
Dan is er ook nog de categorie "hangend systeem", een categorie die niets zegt over een systeem, 
maar over de groeiwijze van toegepaste planten. Deze onderverdeling zal daarom niet worden 
aangehouden. Er zal een nieuwe onderverdeling moeten worden gemaakt, waarbinnen alle 
systemen kunnen worden ondergebracht. 

De onderverdeling van niet-grondgebonden systemen is niet zo gemakkelijk te maken als de 
onderverdeling van de grondgebonden systemen. Een onderverdeling op basis van planten is niet te 
maken. Toegepaste plantsoorten zijn zeer divers. Succesvolle soorten kunnen zich over het algemeen 
beter aanpassen, waardoor deze beter bestand zijn tegen het groeien op een verticaal vlak en ze 
zullen om die reden ook in meerdere systemen succesvol toegepast kunnen worden. Een 
onderverdeling op basis van groeimedium is te maken, maar het toegepaste groeimedium is niet 
typerend voor een systeemsoort. Om een typologie voor niet-grondgebonden systemen op te 
kunnen stellen, zal de nieuwe indeling van de systemen op basis van overeenkomsten tussen de 
systeemkarakteristieken moeten berusten. 

Bij sommige systemen is een vertaalslag te zien van een grondgebonden systeem naar een niet
grondgebonden systeem. Hierbij worden klimplanten in bakken geplaatst, aan de gevet gehangen en 
voorzien van een klimsysteem. Om deze vertaling beter toepasbaar te maken kan de zware grond 
vervangen worden door een lichtgewicht groeimedium en wordt een bewater- en 
bemestingssysteem aangebracht. Deze gewichtsreductie, bewatering en bemesting zijn voor vrijwel 
alle niet-grondgebonden systemen van toepassing 

Wanneer bakken niet met een tussenruimte maar sluitend worden uitgevoerd, ontstaat een andere 
manier om een groene gevel te realiseren. Door de bakken in meerdere of mindere mate te kantelen 
wordt een beplantingsoppervlak gerealiseerd dat enerzijds lijkt op de volle grond of anderzijds het 
gevelvlak benadert. Hierbij is zelfs een kanteling van 90" mogelijk. Om te zorgen dat de planten en 

het groeimedium in deze situatie op hun plek blijven, zullen hier aanvullende maatregelen moeten 
worden getroffen. Hierbij zal het groeimedium moeten worden inges'loten in de panelen. Deze 
insluiting kan vast of demontabel zijn, maar is altijd voorzien van plantgaten. 

Ook zijn er systemen die nagenoeg volledig uit substraat bestaan. Hierbij wordt één- of tweezijdig 
een keerwand van gaas en geotextiel gemaakt waarna de achter- of tussenruimte wordt gevuld met 
substraat. Door inkepingen in het geotextiel te maken kunnen deze systemen beplant worden. 
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Naast deze systemen zijn er ook nog systemen waarbij de rol van het substraat volledig wordt 
vervangen door meerdere lagen geotextiel. Hierbij heeft de buitenste laag nog steeds de functie van 
het o,p de plaats houden van de planten, maar het substraat is hierbij ook volledig vervangen door 
geotextielen. Bij deze systemen worden dus, via de geotextielen, zowel water als voedingsstoffen 
naar de plant gebracht. 

Op basis van deze overeenkomsten worden de volgende nieuwe categorieën middels een eenduidige 
definitie onderscheiden: 

Baksystemen 

Groene-gevelsystemen op basis van bakken gevuld met een groeimedium, onder 
een hoek van o·-go· t .o.v. het aardoppervlak. 

Afbeelding 14 Schematische weergave boksystemen 

Paneelsystemen 

Groene-gevelsystemen op basis van een ingesloten of insluitbaar groeimedium, 
voorzien van plantgaten, onder een hoek van go• t.o.v. het aardoppervlak. 

Afbeelding 15 Schematische weergave paneelsystemen 

Combinatiesystemen 

Groene-gevelsystemen op basis van een bak- of paneelsysteem, gecombineerd 
met een klimsysteem. 

Afbeelding 16 Schematische weergave combinotiesystemen 

Massieve-subtraatkern-systemen 

Groene-gevelsystemen op basis van keerwanden van gaas en geotextiel gevuld 
met een groeimedium. 

Afbeelding 17 Schematische weergave mossieve-subtrootkern-systemen 

Geotextielsystemen 

Groene-gevelsystemen op basis van niet biologisch afbreekbaar geotextiel, waarbij 
het geotextiel als groeimedium van minimale dikte en gewicht fungeert en zo 
mosbegroeide rotsen als natuurlijke groeiplaats voor planten imiteert. 

Afbeelding 18 Schematische weergave geotextielsystemen 
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Omdat de volgende punten in overeenstemming zijn met alle niet-grondgebonden systemen zijn 
deze niet in de definities van de verschillende systemen opgenomen: 
• Alle niet-grondgebonden systemen moeten voorzien zijn van een bewateringsinstallatie. 

• Voedingsstoffen moeten aangevuld worden (via groeimedium of via de irrigatie) . 

• Een groeimedium is noodzakelijk. Groeimediumloze systemen (volledige hydrocultuur) zoals die 
in de tuinbouw voorkomen zijn nog niet toegepast in een groene-gevelsysteem. Hoewel dit een 
efficiënte groeimethode is, heeft het als grote nadeel dat planten zich niet goed kunnen 
verankeren en dat het systeem zeer vorstgevoelig is. Voor langdurig behoud van een groene 
gevel is verankering en vorstbestendigheid noodzakelijk. 

Conclusie 

Het is goed te zien dat nagenoeg alle groene-gevelsystemen door tuinbouwers en kwekers zijn 
ontwikkeld, en niet door bouwkundigen. Alle systemen laten het gebouw namelijk voor wat het is en 
voegen slechts een afwerklaag toe. Wel wordt er vaak geclaimd dat systemen het buitenspouwblad 
vervangen, maar dit kan alleen door de isolatielaag aan te passen (foamglas) en door een wind- en 
waterkerende laag aan te brengen. Wanneer hierbij het gevelsysteem wordt verwijderd voldoet de 
gevel nog steeds prima. Hiermee heeft de groene gevel dus nog steeds geen bouwkundige functie 
verkregen. Om Henk Janssen van Mobilane (2011) te citeren : 'Om van groene gevels in de toekomst 
een succesvol product te maken, moet het een functioneel bouwdeel worden' . Daarnaast moet, 
zoals Dhr. W.A. van Ginkei van de Koninklijke Ginkei Groep in 2011 heeft aangegeven, de groene 
gevel na oplevering niet veranderen in een kostenpost, maar een functionele meerwaarde opleveren 
voor het gebouw. 

In de bijlage is een onderzoek te lezen waarin bestaande groene-gevelsystemen worden vergeleken . 
Hieruit komt naar voren dat er geen perfect systeem is voor iedere situatie, maar dat er ook geen 
perfect systeem is voor één specifieke situatie. 
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3 Visie 

3.1 Oplossing problematiek: de groene gevel? 
De problematiek in Surabaya en soortgelijke gebieden, en de analyse van onderzoeken van de 
groene gevel tezamen met de systeemanalyse van de bestaande groene-gevelsystemen worden 
samengevoegd en blijken kansen en mogelijkheden te geven voor een samensmelting zoals 
weergegeven in afbeelding 19. 

Vlirmindering 
,roen In de stad 

lla~h floods 

Dichtbevolkte 
verstedeliJking 

Verminderin& en 
verzll!ln~ 

grondwater 

Substandaard 
gebouwkw11fteh 

Gebrekkr!l 
lhL'111 11Sth romfort 

Afbeelding 19 Overzicht problematiek Surabaya met de groene gevel als mogelijk 'medicijn' 

De groene gevel kan de problematiek van Surabaya helpen een halt toe te roepen door in de tweede 
rij van afbeelding 13 zijn intrede te doen. De kennis over de groene gevel is verre van volledig 
gebleken en zelfs bestaande kennis is nog niet veelvuldig beproefd en bevestigd. De problematiek, 
vermindering groen in de stad, vermindering en verzilting van grondwater en substandaard 
gebouwkwaliteit behoeft nader onderzoek, maar geeft vanuit het vooronderzoek voldoende 
mogelijkheden en aanknopingspunten om te komen tot een casestudy voor een groene gevel in 
Surabaya. Een casestudy geeft de mogel·ijkheid om voor een specifiek doel op een specifieke locatie 
een (gevel)ontwerp te realiseren en te toetsen aan de hand van eisen die worden opgesteld. 

Concreet zal op bouwkundig niveau gekeken worden naar twee problemen. Het 
waterretentievermogen van de groene gevel zal worden getoetst en daarnaast het vermogen van de 
groene gevel om het binnenklimaat van het gebouw te koelen. Het waterretentievermogen is 
belangrijk om te toetsen, omdat gebouwen in de plaats zijn gekomen van groen en juist dat groen 
helpt om water naar aquifers te geleiden en zo te voorkomen dat de straten vollopen. Een remedie 
zou kunnen zijn om het gebouw met groene gevel de functie van de grond te laten overnemen, zie 
afbeelding 20. 
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Afbeelding 20 Waterretentievermogen groene gevel. 
Zowel een gecontroleerde opvang als afgifte kan het 
regenwater van het gebouw beperken en zelf gebruiken. 

Afbeelding 21 Koelvermogen groene gevel. De groene 
gevel zorgt voor koeling door verdamping van 
(regen)water en door de schaduwwerking van de gevel. 

De hypothese is dat neerslag opgevangen wordt door de groene gevel, waarop de gevelbeplanting 
het water gebruikt, de neerslag erin laat verdampen en vertraagd door za ll laten naar de bodem. 

Het bijkomende effect van het verdampen van water is dat dit kan leiden tot verkoeling van het 
binnenklimaat, omdat verdamping energie, dus warmte, nodig heeft voor dit proces; deze warmte is 
afkomstig uit de omgeving. Bovendien zorgt de beplanting van de gevel voor een schaduwwerking op 
de gevel (zie afbeelding 21). 

Zoals blijkt uit het vooronderzoek is al het een en ander bekend over de koeling van de groene gevel. 
Daarom zal met de kennis uit de literatuur worden volstaan om uitspraken te doen over de koeling 
van het binnenklimaat van het gebouw. 

Echter, er is nog niets bekend over het waterretentievermogen van de groene gevel. Uit 
vooronderzoek is wel gebleken dat groene daken een hoger waterretentievermogen hebben dan 
conventionele daken, ook onder verschillende -tamelijk grote- hellingshoeken [Berndtsson, 2010; 
Getter et al, 2007; VanWoert, 2005]. 
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3.2 Visie Erwin 

Het gebied waarin de casestudy plaatsvindt, Surabaya, biedt mogelijkheden en beperkingen voor het 
project. Het is geen westers land en het heeft zijn eigen waarden. De focus wordt gelegd op de low 
cost nederzettingen in Surabaya. De mensen die hier wonen komen naar de stad om te werken en 
hebben weinig of geen middelen om een bestaan op te bouwen. Ze huisvesten zich noodgedwongen 
op plaatsen waar de overheid geen bebouwing bestemd heeft, zoals langs de (overstromende) 
rivieren, langs spoorwegen of aan de rand van de stad, ver verwijderd van werk. Omdat meer en 
meer mensen naar de stad trekken in de toekomst is het zinvol te kijken naar een project waarnaar 
de lokale overheid ook al aan het kijken is: low cost appartementengebouwen. Het idee hierbij is om 
vele opeengepakte zelfgemaakte huisjes, die veel oppervlak innemen, te vervangen door een 
appartementengebouw met groene gevel, betaalbaar voor de allerarmsten (afbeelding 22). 

Om dit concept te doen slagen, moet de volledige steun van de gemeenschap aanwezig zijn. Dit 
houdt in dat rekening gehouden moet worden met hun normen en waarden, hun eisen en wensen. 
Hierbij wordt een kampunggemeenschap als einddoel gesteld: een zichzelf in stand houdende 
gemeenschap die haar eigen mensen helpt en ondersteunt, maar dan in een hoog gebouw met een 
groene gevel als 'machine' die voor de gemeenschap werkt en waarvoor men ook iets terug moet 
doen in de vorm van onderhoud. De groene gevel draagt voor geheel Surabaya bij aan waterretentie, 
maar zorgt specifiek voor de mensen in het gebouw voor koeling. En misschien wel meer. Een 
overschot aan regenwater, dat de gevel niet nodig heeft, kan opgevangen worden en gebruikt 
worden voor drink- of waswater. De planten op de gevel kunnen daarnaast ook eetbaar zijn. De 
bewoners hechten veel waarde aan groen in hun omgeving, zo blijkt. 

Hoog- en middelhoogbouw, en niet laagbouw, is de oplossing voor het probleem. Ten eerste is er 
veel geveloppervlak ten opzichte van dakoppervlak, dus ook grote potentie voor de opvang van 
regenwater. Ten tweede kun je veel meer bewoners op een m2 huisvesten. Hierdoor wordt minder 
land in gebruik genomen, wat ten goede komt aan groen, zoals bomen of parken; dit groen vergroot 
de afvoer van water naar aquifers en verlaagt de kans op flash floods. 
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3.3 Visie Perry 

De toepassing van een groene gevel in een tropisch klimaat kan grote voordelen opleveren voor het 
gebouw waarop deze is toegepast (afbeelding 23). Doordat een groene gevel kan bijdragen aan de 
reductie van de koellast, heeft deze een veel grotere meerwaarde in een warm klimaat dan in een 
gematigd klimaat. Hiermee krijgt de groene gevel een functie als installatie en is het mogelijk om geld 
hiervoor te reserveren. 

Afbeelding 23 Visie Perry: de groene hoogbouwgevel 

De meerwaarde die de groene gevel hiermee levert beperkt zich niet tot een enkele toepassing, alle 
bebouwing heeft in dit tropisch-savanneklimaat namelijk baat bij een koellastreductie. Hierdoor is 
het noodzakelijk om de toepassingsmogelijkheden te beperken. Door te kiezen voor gebouwen 
gebaseerd op de menselijke maat, is het mogelijk om een brede blik en toepasbaarheid te behouden, 
maar daarbij toch in te kunnen zoomen op een bouwdeel. Woningen en kantoren behoren, door 
gelijke verdiepinghoogte en een soortgelijk binnen klimaat, tot het de beschouwde gebouwtypes. 
lndustriepanden, bijvoorbeeld, behoren hier niet bij. 

De groene gevels die op dit moment (wereldwijd) worden toegepast maken gebruik van drinkwater 
voor irrigatie. Dit is echter een kostbaar goed dat niet mag worden verspild. Gebruik van drinkwater 
zal dan ook (vooral bij schaarste) onwenselijk zijn. 

Wanneer besloten wordt tot het gebruik van drinkwater zal dit mogelijk leiden tot onderlinge 
concurrentie waarbij consumptie boven irrigatie gaat. Hierdoor zal plantsterfte en degradatie 
optreden. De reparatie van deze schade brengt grote kosten met zich mee welke daardoor mogelijk 
niet worden uitgevoerd. Behalve dat het afbreuk doet aan het uiterlijk van het gebouw, zal de gevel 
daarnaast zijn koelende functie niet meer kunnen vervullen, het binnenklimaat zal verslechteren en 
het gehele gebouw komt in een neerwaartse spiraal terecht. 

Oppervlaktewater en grondwater kunnen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor planten. 
Door bijvoorbeeld regenwater te gebruiken als alternatieve irrigatie bron, is het mogelijk om niet te 
concurreren om drinkwater. Daarnaast is regenwater van relatief goede en constante kwaliteit en 
zijn planten gewend deze waterbron te gebruiken. 
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3.4 Maatschappelljke en wetenschappelijke relevantie 

3.4.1 Maatschappelijke relevantie 
Een verminderde afvoer van regenwater en een beter beheer van grondwaterstand realiseren in 
Surabaya en gebieden met soortgelijke problematiek, zodat er minder gevaar voor flash floods is en 
meer voorraad grondwater in de aquifers tegen inklinking en verzilting. 

Het creëren van thermisch comfort in het binnenklimaat van stedelijke bebouwing in Surabaya, zodat 
gebruikers van de gebouwen zich comfortabel voelen, terwijl1 er minder energie gebruikt wordt in 
stedelijke bebouwing voor vervuilende elektrische koeling. 

3.4.2 Wetenschappelijk relevantie 
Een bijdrage leveren aan de kennis omtrent groene gevels, met name de wateropvangende, 
watervasthoudende en waterafgevende eigenschappen van een groene-gevelsysteem. 

Een bijdrage leveren aan de kennis omtrent een comfortabeler binnentemperatuur in stedelijke 
bebouwing in Surabaya en gebieden met soortgelijke problematiek. 
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4 Doelstelling 

4.1 Doelstelling van het onderzoek 

Gezamenlijk 

Door de toepassing van een groene-gevelsysteem, de hoeveelheid en de snelheid van de waterafvoer 
van de bebouwing te beperken, waardoor rivieren en kanalen minder kans hebben te overstromen; 
terwijl de drainage van regenwater naar aquifers bevorderd wordt zodat inklinking en verzilting 
wordt tegengegaan. 

Om met behulp van een groene-gevelsysteem de temperatuur van het binnenklimaat van bebouwing 
in Surabaya op comfortabel niveau te krijgen. 

Erwin 

Om met behulp van een groene-gevelsysteem een thermisch comfortabellew cast 
appartementengebouw te realiseren, dat enerzijds de bewoners behoedt voor overstromingsgevaar 
door zo veel mogelijk neerslag op te vangen en anderzijds een bron van voedsel en saamhorigheid is. 

Perry 

Middels de toepassing van een groene-gevelsysteem, de stedelijke bebouwing te laten aansluiten op 
haar natuurlijke omgeving en daarbij de irrigatiebehoefte niet te laten concurreren met de 
consumptiebehoefte. 

4.2 Doelstelling binnen het onderzoek 

Gezamenlijk 
Een bijdrage leveren aan de kennis omtrent het waterretentievermogen en de 
temperatuurreducerende kwaliteit van een groene-gevelsysteem, kijkende naar de invloed van 
planten en substraat hierop. 

Erwin 

Om de prestaties op het gebied van thermisch comfort door verdampingskoeling en wateropvang 
van een groene-gevelsysteem te bepalen op een ontwerp van een low cast appartementengebouw 
met groene-gevelsysteem in Surabaya, zodat de doelstelling van het onderzoek (zie paragraaf 4.1) 
bereikt kan worden. 

Perry 

Middels een ontwerp, het groene-gevelsysteem op basis van helofyten een additionele functie voor 
de stedelijke bebouwing te laten vervullen waardoor draagvlak wordt gecreëerd; om daarnaast een 
oplossing te kunnen bieden voor de problematiek van Surabaya en gebieden met soortgelijke 
problematiek en om zo de doelstelling (paragraaf 4.1) te kunnen bereiken. 
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5 Onderzoeksvragen 

5.1 Onderzoeksvraag casestudy 

Erwin 

Hoe ziet een low cost appartementengebouw met groene-gevelsysteem in Surabaya eruit dat zowel 
een minimale regenwaterafvoer heeft, als een beter thermisch comfort in het binnenklimaat 
mogelijk maakt? 

Perry 

Hoe ziet een groene-gevelsysteem voor stedelijke bebouwing in Surabaya- en gebieden met 
soortgelijke problemen als Surabaya- eruit dat zowel een minimale regenwaterafvoer heeft, als een 
beter thermisch comfort in het binnenklimaat mogelijk maakt? 

De onderzoeksvraag van de casestudy wordt opgedeeld in meerdere onderzoeksvragen, die 
vervolgens weer opgedeeld worden in deelvragen. Allereerst een praktische onderzoeksvraag, 
waarin de waterhuishouding bepaald wordt en twee theoretische onderzoeksvragen waarin de 
koeling van het binnenklimaat onderzocht wordt, evenals locatiespecifieke informatie over Surabaya. 
De drie onderzoeksvragen samen leiden tot de beantwoording van de onderzoeksvraag van de case 
study. 

5.2 Onderzoeksvragen waterbalans 

Hoofdvraag 
Hoe ziet de dagelijkse numerieke waterbalans van een groene-gevelsysteem eruit? 
Het vermogen om neerslag op te vangen en water te verdampen wordt bepaald. Daarbij wordt 
onderzocht of de hoek van inval invloed heeft op het opvangvermogen. Hieruit volgt de 
neerslagopvangcapaciteit en het koe/vermogen. 

Deelvragen 
• Welke factoren beïnvloeden de waterbalans van een groene-gevelsysteem? 

• Hoeveel water betreedt het systeem dagelijks door irrigatie? 

• Hoeveel water betreedt het systeem dagelijks door neerslag? 

• Met hoeveel water vermeerdert of vermindert de interne waterbuffer? 

• Hoeveel water verlaat het systeem dagelijks door runoff & throughflow? 

• Hoeveel water verlaat het systeem dagelijks door evapo(transpi)ratie van neerslag? 

• Hoeveel water verlaat het systeem dagelijks door evapotranspiratie? 

5.3 Onderzoeksvragen thermisch comfort 

Hoofdvraag 
Op welke manier kan een groene-gevelsysteem in warme en vochtige klimaten een bijdrage 
leveren aan thermisch comfort in het binnenklimaat van bebouwing? 

Deelvragen 
• Op welke manier kan thermisch comfort in het binnenklimaat van bebouwing verkregen 

worden in warme en vochtige kllimaten? 

• Op welke manier kan een groene-gevelsysteem bijdragen aan koeling van het binnenklimaat 
van bebouwing? 
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5.4 Onderzoeksvragen Surabaya 

Hoofdvraag 
Welke ontwerpvoorwaarden zijn van belang voor een groene-gevelsysteem op bebouwing in 
Surabaya? 

Deelvragen 

• Welke sociaaleconomische en culturele aspecten zijn van belang voor het ontwerp van een 
groene-gevelsysteem op bebouwing in Surabaya? 

• Welke geografische en geologische aspecten zijn van belang voor het ontwerp van een 
groene-gevelsysteem op bebouwing in Surabaya? 

• Welke bouwtechnische aspecten zijn van belang voor het ontwerp van een groene
gevelsysteem op bebouwing in Surabaya? 

• Welke bouwmaterialen zijn van belang voor het ontwerp van een groene-gevelsysteem op 
bebouwing in Surabaya? 

• Welke duurzaamheidsaspecten zijn van belang voor het ontwerp van een groene
gevelsysteem op bebouwing in Surabaya? 

5.5 Onderzoeksvragen low cost appartementengebouw Surabaya 

Hoofdvraag 
Hoeveel neerslagopvang en verdampingskoeling bezit een groene gevel van een low cost 
appartementengebouw-ontwerp in Surabaya? 

Deelvragen 

• Hoeveel neerslagopvang en verdampingskoeling bezitten het Wallflore®- en Greenwave
systeem in Surabaya? 

• Welke eisen zijn van belang voor een groene gevel en een low cost appartementengebouw in 
Surabaya? 

• Hoe ziet een low cost appartementengebouw eruit in Surabaya? 

• Hoe ziet een groene gevel van een low cost appartementengebouw eruit in Surabaya? 

5.6 Onderzoeksvragen helofytengevel 

Hoofdvraag 
Welke ontwerpvoorwaarden zijn van belang voor een groene-gevelsysteem, op basis van 
helofyten, op stedelijke bebouwing in Surabaya? 

Deelvragen 

• Welke eisen zijn van belang voor een helofytengevel in Surabaya? 

• Wat is noodzakelijk voor het functioneren van de helofytengevel als helofytenfilter? 

• Welke waterstromen en bijbehorende capaciteiten zijn kenmerkend voor de helofytengevel? 

• Welke negatieve neveneffecten kunnen optreden en hoe kunnen deze voorkomen worden? 

• Hoe ziet een helofytengevel eruit op stedelijke bebouwing in Surabaya? 
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6 Onderzoeksopzet 

6.1 Onderzoeksmodellen 

Om het onderzoeksproces overzichtelijk in beeld te brengen, volgen nu twee onderzoeksmodellen 
(afbeelding 24 en 25). De twee zijn nagenoeg identiek op de formulering van het plan van eisen en de 
uitwerking na. In het eerste gedeelte van het onderzoek zullen ondergetekenden gezamenlijk 
optrekken, waarnaar gekomen zal worden tot een plan van eisen dat voor een gedeelte geldend is 
voor beiden en voor een gedeelte is toegespitst op de afzonderlijke doelstellingen. 

Erwin 

Afbeelding 24 Onderzoeksmodel Erwin 

In het model is te zien hoe uit het vooronderzoek naar de groene gevel drie nader te onderzoeken 
onderwerpen naar voren zijn gekomen, namelijk de waterbalans van een groene-gevelsysteem, 
'thermisch comfort en Surabaya. Uit deze drie aspecten, overeenkomstig met de onderzoeksvragen, 
worden eisen geformuleerd voor een low cost appartementengebouw in Surabaya waaruit een 
ontwerp volgt. Na en tijdens het ontwerp wordt teruggekoppeld naar de eisen om te bekijken in 
hoeverre de implementatie ervan succesvol is. 
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Perry 

Afbeelding 25 Onderzoeksmodel Perry 

In het model is te zien hoe uit het vooronderzoek naar de groene gevel drie nader te onderzoeken 
onderwerpen naar voren zijn gekomen, namelijk de waterbalans van een groene-gevelsysteem, 
thermisch comfort en Surabaya. Uit deze drie aspecten, overeenkomstig met de onderzoeksvragen, 
worden eisen geformuleerd voor een groene-gevelsysteem voor stedelijke bebouwing in Surabaya, 
toepasbaar voor alle gebieden met dezelfde problematiek. Van daaruit zal een groene-gevelsysteem 
worden ontworpen dat zal worden teruggekoppeld naar de eisen en mogelijk ook getoetst zal 
worden in de praktijk. 

6.2 Onderzoeksinstrumenten 

Om de inhoud van het verslag diepgaand en representatief te maken is het van belang om 
verschillende methoden te gebruiken teneinde informatie te vergaren naar aanleiding van de 
gestelde hoofd- en deelvragen. De volgende instrumenten zullen gebruikt worden bij het 
onderzoek: 

Praktisch onderzoek. 
Literatuur uit papers. 
Literatuur uit boeken, readers, etc. 
Schriftelijke vragen aan deskundigen. 
Interview deskundigen. 
Symposia. 
Artikelen. 
Productbladen. 
Eigen kennis en ervaring. 
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6.3 Dataverzamelingsplan 

Om alle benodigde informatie te verkrijgen zal er gestructureerde en ongestructureerde 
dataverzameling plaatsvinden. Gestructureerd data verzamelen betekent dat men van tevoren weet 
welke informatie gezocht moet worden en welk antwoord men kan verwachten. Bij 
ongestructureerde dataverzameling is niet precies duidelijk welke informatie gezocht wordt. 

De volgende handelingen worden uitgevoerd: 
Praktisch onderzoek. 
Analyse uit bestaande wetenschappe·lijke data. 
Informatie uit schriftelijke of mondelinge interviews. 
Informatie uit tertiaire bronnen, zoals productleaflets, flyers, folders, etc. 
Informatie uit observatie. 

6.4 Analysemethode 

Om de stortvloed aan informatie te kunnen ordenen op een zodanige wijze dat daaruit eisen 
voor het ontwerp opgesteld kunnen worden, is een analysemethode vereist die dit op 
een gestructureerde manier kan bewerkstelligen. Het zal een kwalitatieve analyse betreffen, 
waarbij alle belangrijke informatie gefilterd wordt uit de grote massa. Deze informatie wordt naast 
elkaar gelegd met als doel te komen tot een plan van eisen en een ontwerp. Deze kunnen 
pas op een correcte wijze worden samengesteld op het moment dat met alle factoren, betrokkenen 
en andere aspecten rekening is gehouden. Een bestaande methode die dit snel en gemakkelijk doet 
is er niet. Het is voornamelijk zaak om categorisch te werk te gaan en informatie niet dubbel te 
vermelden, zodat alle informatie gemakkeli1k is terug te vinden en te structureren. 

Er zijn een aantal specifieke analysemethoden aan te wijzen die gebruikt zullen worden bij 
het ordenen van informatie. Zo zal een klimaatanalyse worden uitgevoerd waaruit ontwerpeisen 
kunnen worden bepaald met behulp van Mahoney-tabellen. 

Ook zal een praktisch onderzoek plaatsvinden naar de waterbalans van groene gevels, middels een 
proefopstelling. 
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7 Leeswijzer case study 

Inleiding casestudy 

Deel 1 Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat: onderzoeksopzet casestudy 

In dit onderzoek is de aanleiding gegeven voor een driedelig onderzoek naar de groene gevel, 
zowel praktisch als theoretisch. De aanleiding, grootschalige, onbekende water- en 
koelproblematiek in Zuidoost-Azië, c.q. Surabaya, leidt tot een ontwerp voor een /ow cast 
appartementengebouw met groene gevel en tot een geheel nieuw groene-geve/concept: de 
helofytengevel. 

Onderzoek case study 

Deel 2 Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat: praktisch onderzoek waterbalans 
Van twee groene-gevelsystemen wordt praktisch onderzocht hoeveel water er gevangen 
wordt door neerslag, hoeveel water onder het systeem uitkomt door runoff & throughflow en 
hoeveel water eruit verdampt. De getallen die hieruit komen zeggen iets over de capaciteit 
van beide systemen om neerslag op te vangen en adiabatisch te koelen door verdamping. 
Met behulp van het Penman-Monteithmodel wordt een voorspelling van de verdamping voor 
een heel jaar gemaakt. 

Deel 3 Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat: thermisch comfort 

Een theoretisch literatuuronderzoek naar het thermisch comfort van mensen en hoe de 
groene gevel daarin een bijdrage kan leveren in een gebouw, ook met het oog op warme en 
vochtige klimaten. 

Deel 4 Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat: Surabaya 

Een theoretisch literatuuronderzoek naar Surabaya met als invalshoek het bouwen en wonen 
in die stad en haar achtergrond. Deze kennis is nodig voor het ontwerpproces, waarbij 
ontwerpbeslissingen van een gebouw en groene gevel gemaakt kunnen worden op basis van 
deze informatie. 

Ontwerp case study 

Deel 5 Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat: low cost appartementengebouw Surabaya 
Uit deel 2, 3 en 4 volgen ontwerpeisen voor een low cast appartementengebouw en een 
groene gevel voor Surabaya. Uit deze eisen wordt een gebouw vormgegeven met als doel de 
wateropvang en koeling van die groene gevel in Surabaya te kunnen bepalen aan de hand 
van het praktisch en theoretisch onderzoek dat op de TU/eis uitgevoerd. 

Deel 5 Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat: helofytengevel 
Uit deell, 2, 3 en 4 volgen ontwerpeisen voor een groene-gevelsysteem voor stedelijke 
bebouwing in Surabaya en gebieden met soortgelijke problemen. Uit deze eisen wordt een 
gevelsysteem vormgegeven: de helofytengevel. Daarnaast wordt de haalbaarheid ten 
aanzien van zuivering, waterhuishouding en neveneffecten bepaald aan de hand van het 
praktisch en theoretisch onderzoek dat op de TU/e is uitgevoerd. 
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20 ·, 

JSO{bt't!O:!dtf!j!OOI lw.p,.lf!nd) '• 

Vl.llbew•ltl'!rin~t ' ,}", 

G,_,..,.wat.._..r,r_erlipolhng • ... r .. 
v~a bewalt!ring ·...;· .. 

~ou~ op ~n dunne IKMe n1;~t 

·, 

· .. 

100 ·.t·. 
500 

lOOD 

200k.g/m' 

(400,00/m' 

ComW....._ tem- .... hneel- + ldfms ""' 
Ci-SIIy • i\'IM Green Wall ConbiMr 5yst.m 

Alhtrnk~tjkvo~n ;td rt..,tOO!'olll.lctitl'! .. 

fforiiontoii .. lp.l•ntpMJeelmt't 

~t""ffiwol<um.trut i.r.. m. r;n.ter 

<JO 

75 
JIOS 

. 

. 
2CXHOO 

<120 

110·6"20 

Elgf"n lunderina., Cf'<!fl v~nlc:..le 

bcl<öt ingvoort~l 

t000-450/m' (incl. BTW) 

Pro)ectefltoc..opo~uinlfollh.nkehJk 

M;t~m~ltm >SO;~r.~ntinl •, ,. >20 jil.ill op m•teri.illen (Nedeflo~nlkt' • .j•, :>]Oj,ur 

Slecht •, 

~~h~nkt"itJk lOOF1 

Mal~r~le(l vontbe"tl:!f'ldlii- •, 

vonnchade bepl<mtinll 

(watetcet':h..".teem f'lit!t leetl 

L•aJ rbico ~ .v. m. hogevochtlehl!'id •, Ut•rif.tCo I.v.m. hoaevO(hritheid 

Slet:ht (w<rterwortt'h) ·,~ · .. 

~lf'ldbel.ntinfl_).<25j.wtiVerTinkt 

\liLII•.alurnin ium,RVS>'iOj;~.,, 

AlhdnlreliikJJI .. ntke.a,g~etia 

watera~'fSh!-em 

•, TOf!/"llmewind-Jovut~ilot~nll:ew-1: 

wil"!dbel<ötrnc \pee-lt n~wdljh 1111 

'•• S~t~nll!'tbrilndj;evllelie, 

~plilntinll-1 WilflOeot'l dr0011 

• •• Bl!'klimminc &~is moet-ltJk bij ~~:rot~ 

Opvertfu;,Lvl;,kt~Ot'ien~plo~r•tl"n klt!ine- h~ten en \lill!~ plantl!f'l, 

t!!erdi'llen 

Ve !lclt!!!ende m01iJ.OOnef'l ger.aot~td, •• 
Mii""W•jdte 
l<limpl.llnt~ 

25/m 1 •,.. 

IOj<~ot~r(inci. G rot:\lilr-..nlll!)biJ 

gndf>fhouthcoul/ O.ct Cop4n 

>lO.QOCI{.i>79m1 • !36/m' ·.., 

mel!'!. lll!~ Chtl<Wo\lt'f heent 

•• IOjilat!lnci.Grn~ar.lnt ~) t"l 

g n!JerhouUvolgend-.rkhtiUttet• BSI 

81tW ,.tl!fona,in~p<!l1i~.snot'i. inbot>t, 

voediro~\111He11, t.t.truimen 

•, FIE!:IUterlnii.lll~pi"Ct1ri,1110t't,lnbol~, 

ll(oeding:u.tllffe!l, bl;tdtuimen 
Geen onO'ert"loud ·.. Bew~c.-r1nJ.inspt'C1ie con~truct•~. 

bladruimen 
l~<lll .(t-wicht •, Gooe.dkoop t.o .v . en V!!lll:t.lij kb;r:.r met •, bel;wid,. ho11t opn .. mf•lt~n~tol, (02, •• Vort~ilt bq:ror id g~rd 

\lllllil•l , .. ,d~'ll H0l..~f'IS02 

Vor~t~tevol'ti& Vot\llj.w~li& •, 

Vollt"d~ ·~ Alllitl"lkefilkbe&roeil"'lf 

PVC uhuimpl~o~l, polyY.Chyl~>t-11 en •, Syt.lt't'mopboow: l rilmt•, Wdlt.,prool •...;•., S~ll!'emopb<Juw: tl.'li1111o~f'll\f>oe-IO' 

polyprOP'f~ doo-k hteut extiel~'ll) dl ~net~'(, wtomlllruh •nitciltlo~ ,..".teern , "•JII ~. Mil f'IOn wov~ PP ~ 

d~u nlll'f th~:•mbch gt!bondef'l, \P~ n~o~terl.rlt!'ll, ~- itddll lonele 'fOOI w•t~'f'otlll'l1 r"'if'llt" , ""'"' poly;tll"!idlil 

con,lluctieoot- btc-re~nit~Jert t .b.v o • · tHrjkhtoog <..'11 plillll~ . • Gte:t'f'l ov<rr velt-Int~ diL" de mo~pl•f'lt.,ll 

wlrtdbt(lo~Uilt( Gu~v'" IMr,a w.rll quilldtl!'l. di'rt:'C"tly for ~<l~thoudl:. t.'('fl IOO.jllltt"'\ ~ptrdo~o~l 

addition~ thirty pof111~ 

', Wll~&l!"t'!f~V'If"I'!M m<lllt I~ lijn om u 

vor)tlChadet..-voorkomen 

Zeer1oi!'d u 

Uitmuntend 

AfhankeltJk Uml!(lllltlift l t! n 

11rientatie, fro prlncipt>loed 
bat('11d.i& 

Good 

btrl:!t'm ON&~oellll 

ti \oonP.II • .., > 100 soorten, door • 

~V'tt'l'!mcombtn•ti~ votn illk!i mollelijk 

ll - l2/I200rnm:o~250mm, J,J-S/rn1 Afha nke lijk lo~memh•llif'lll 

10 )a~r o p ~;t~~m,t/UC11t•, S , .. , op u lOj.Mr · "" Volfedice ll•U•ntic.-in combimotie mt'l 

k A!I"--fey,teem, 1~ onde-houd&cunU»ct 

o ndl'fho1Xbconlnt1 

V~~~ IOO~Ict Uf'l ~h.tJII!I'tfde' ol 

m.b.v . hOUiiN•Ykm 

StandNrdm.lo~tRVSb.olk.ke:nrl/ 

ronterl'J.5'l't i.44Jd.S2.ot,opl•: 

getloo~de:bitkkm.op! lt>· 

verw~rm•JI,elt.'lllent lt'\(ef'l 
IM • ."IIIi>!'lltn, IIOOUÎel"! V~ll C ef"I ~O it:l"!, op 

ilhto~nlli!.•'Til'll!kJ,t•twillk..lo~teem 

voor t! r&ho~~: r: t ul!p.tninRen.~ torm 

eo~~.il o~rdho:.~rn~~:be.tt.'fldtl 

(Of'IUOie technfHhe 11'1)1-JII,_IIe. 

bepQntln&,. opblndef'l ~limtnl'Oo, 

lf'lot.'l~~tif'll 

Modulo~ir, v.-.,..d •• t ~m•! on1evo~lig • 

"'" 
•., Ste.tn...,·~ v<m- tnt - '13 Molmot~tomultdroaingen onkruid • 

Gob&n ~ltil~i!. ~a.-C\ilatut: tl!&en te aun 

lllli"'"Wol.r.l" (f'I\Jig!l!\t) ~ t 

St:anda&r~ Pilritlil 
.;,f 'T)e. Q~n · 1200 :w. 250' 

m x ;:se t 600 :w. 250, 
ve ··;trtkt itcrf••q C6M 

l~xUSD, Hl~ 



S eem: 

Efcensdloppon: 

-·-

MoltMMe- UwPaMI 

SuiKtril.ng:evuldep<llne-letlviln 

Rockwool 

,."'22 ·., 

, .. 

Cnsen~y,;t~m ,~uld mtot 'teen, 
,utn;n•~t en lrrtco~tltöoek 

10 ·, 

60 ·, 
90 ·, 

aJkg/m' /60-IO'al/m' ·,r~ 

{500-(1000/m' • ~ 

Plcmtpanll':len met ~teenwob.umtr.;tdl 

·. ·. 
120.22S(~nctl\oi.Jtie) ·. 

40k&/m' / lOk&/m' • ,J•,, 
(250/m'(e•cl.lnittatiiPI.In.cl.lffiKatlr.li •., 

J(6000:<J 10/m'( lOOm') 

Met rrondr•bondiHI: 

P8n..t. fiHIIIHI 

Fyto-R ·Aqua Reainll TeeMokiPil I.V. · 
1'M V•rtlul Gr .. n Comp~~ny 

A.mirlopLOHI Ufi\F (Uif!l fom1illaetlyde 

rnklfo<tm)~chulmblok ln 

windlolliMdoft (hydrocullu~) 

140 

200 

<H21qy'm' u 
(1100/m' /(600..{1200/m' "n/"1, 

<I-S 1/m'/dal (wlflter-Iomer) 

VGM GrMn Wal· Umldl 

~ub111U.t ~~ulde polyp10pyleen 

baxen 

40 

ISD-1SO 

190-290 

66 -IZOk&/m' 
(600/m' 

· .. · .. 

· .. 

Va IGwMM 

Turfwb!.tra~t 

100 

130 

M<'!Jrim ;,•1 6-IJ.k;;&/ml 

(500/m' (excl. Externewat I!'!' ililn· 

/af-roer) 

2Vm'/dag 

·. 

" "u 

C..Sky • r;Pro Grftn Wal Panel 

Vi• bew•tL•nng V .. bewo~terln& •, ·. Gl!-fm,Lv.m.toecevoecdeturflll "" \1!.11 bewilt~rlng u 

Uk~r tO )ui, binn~n ~nkel~ j.1ret1 20 

)UI 

Bevrieol.t vo~•l (bij wintert.ilrde 

plilntefl fM'I erondwon~ ce-en 
pt'O~m) 

Goed. (I.v.m. jon~~:~ unpl;ant) 

l!!<:hn~che leveruduyr 601.Ur · .. 
·, 

Br<'!ndw~eond ·. Onbrandt»;.r •, 

\loorkomt~~:ral1rt l,huft1!1"proof ·. 
lOOt~b~esoonen "u 

lS(o!Jd)-40{n"-.'UW)/potrtPI!I!l-5tl ·67/m' "" 

Jnconobiniltiem\"1. 

Ofod['fhOU<hcontract(ov.-rSja4f 

l o~ n~t:erl"l"'rant..-... bljvoorbo;....-JU20 

Jololl,ffiOI~Ijk) 

· .. 
18/cau.ette30fm1 

M~to~llOjoililri,c.m. 

onderhou!Jo!contr;Kt 

•, 

·, 

S<héren, (leJt'l"l i.lruppelll'ldingen "r• 8ew•t'" "'II:SII'Ist,\ll~tle ilkttllitefl ~~ •, 

vol~omiltil.ch, <J"( ~ blo~H·n, cont10it'ren, \no...-n. bemesttn, 

>5'C~IIttn ) inboett"l'l, onkruid VefWI1dtJen, 

kolljnf!'llvdjhoudrn 

~~\duur,mos&Joele-n • .. r.. eoede..-ootbrr.tendi!ll:1f>td"'" •,r .. 
u •llll mo&•llfk,. pl,inll'"fl(rot'"irn op Wil'll"IOJ"oi.IIJ. 4een z .. kk~. vlie1~ 

louUe-op,blriY~:"~~dltOP:d"" lt!C , dl'lt-&o~.an vililk\tinkerl<lb.te 

w<~t e'!hui\houdmK natworde11. 

Mii,Umailll5mhooc ., 
..... ·, 

Good 

M<t!L'fi.Jir~ 50/~"'· pl;mten 10-15 
jnr(Ji:l'1.Chitt) 

2eer~~:oed.(w~te•.O.:oppelefl) 

"" Kunmtor tG-t2jaar, me-tui2D-JO 

jur,bepl;u'ltln&S-8/ur 
·,. Tot-JO'C(potypropyteotn),,_on;t kiln 

lnsub$ttailttrekk.,. 

· .. Afhankelijk ._,.n bep~ntln& 

Mlnfrnui!Ojur ·,. 

"u Wollet'Ji:eefsysteem moet lee& lijn om 
vonotsd"lilde-levoorkomen 

Zeer&~ Alhanke-htkbeplilnting(~orte 

~~:ewas~enbel:er) 

8r<Jndwerend 81 (DIN 410'2)/plillot lc is moptijk "tJ", Onbr ~ndbaoilr • Q 

18 ~oorten 

27/m1 ·. 
IO)..-.ropm4teri.ll~n. 2j,uorop "tf"." 

WitiP.!'!.'f.ll ~fl'l 

15-25/m' 

!Oj~a•opmilterialeon, Jjaólrop 

Viloill?'ls~t~.e~npb~l.;mtlnl 

·" 
· .. 

brandbur 

Module'l lijn ._erwtjd.rn.il r 

~60/m 1 (16/modulel 

8ojnotalll!'p!ilnt~ ·. 
&0-90/m1 

IOJur 

6:.: per jur plotntonderhoud • h '., Wl8-f'l1!!13 vocht\lhP.Id c.nntru ll'f t'll, "u ~no\'1 plilntf!ft. inboL-Ien, illkoppe:len •.._ NiiiNI'eliJ!I3 of Jft!fl onderhoud nod•& •,J•,. 
lechua~:h onÜ1!'1houd m~<~ndtoi!J8 voedinJn(offe n druppt...,yUo.'4..'ffi, blfll~len per builen de j..aill•1 (Ontrole / twe-e 

IO('IIot(en, ~onoei, Inboeten noizut!R m..al i•"" ~~.nol•tbeurt 

Olrerbwwilt'lrirlil n' .-t mos.~lijk,. u 

uitwinelingp.;~netenb.beleld 

l~••ndef , tutnirl mc:t wo~ter. "''"'"': 
hiolociu~h illbre.;b.wr 

Duur, \l<ltflnnderde leven\duur: 

~'cl'l •lbr~b;,o~f 

•, Grote niildt-n ~~~ p;~n~len (20mm) 

· .. 
"u 

10 )olloill op cornlructill', 5 j<~ilr op 

irrfaatie!.y!.l~m. 100% 

~n!Jerondh~Cilrillll/ebij 

onde-rhou<bc-ontfilct 

Stilndii.Jrd ~ml'fltf.-11 0.6xt,om. • J• St.mdaölldelemLon(en0,6xi,Om. •,r,. St "'e~•t'>'ltr\SIII'. '""'<l .tllll ·.r. 
tv,m . ultwis_sclen 

SHIIIdiloll.d p.;IO~ o~lnK'IIna: 8.\I;O~H 

II)(J()l(l40K490, schUim inJI: rp;tkt in 

U\1 ~~~diK windll:olliiSdo~'k t_h.v: 

"u Sto~ndnrdpi!lleelilfmetlnJtl!'tl : "11 l Vf!~< hîll"'"dr• \~h:mm Vitll •,.;·,~ S!• ndourd mut RIJ~ p.JnL'I['TI I 
recnculolltlf'"Viln W.llft m ocf'lijk, 01 

Ro(kwnol Rinox 0 p;o~nele-n \liln 

1\yllroloob stt!'enwol voortien van 

,.trill<l!k.illni~~ll!fo diilm. 70mm, fro11m,. 

'HI- IOOICOMtrUct~VillloiiiUminiunt , 

kru.ten ritten r;rot:endeeb in panf!'loero 

t.-n ~•11<11<111 , ... ~ .t<llnpilluinltrn 

!.v.m. ondt'ftlfekint dnJ'h"n km.t~ op 

~~ilntrellketijk" aev~be~dh'l c•tt,Y". ... ~~.-,.~ ~"f" ' 
~''l lot a r. d~rdJo r.w 

,tlmtCW)lr, · ta0 "( 1 000 I 800 .( 150 l 
600 -c to0 1 t0Q ._ :!,1) I .lOO lr lOOD I 

JOtl.>t '\IJ ,JOO • \(!:e' X!O x l'M. 
t.OO'a~•r . . ".noll'1;'f"1119ro-.~ ......... 

Y•nw..tt'rmot(eiijk,.w.-te rbuff ll-f 

201/m', m;uo:im<~•l l5m boott. ook 

volgroeid lt.-Y~baollr (voork~Nr). dn!!t 

bo!ritv•nhe(Gr~nkeo..rctrtifiu..-; 

OilkenG~roen 

txtlil\l.tbiiii.f'it,ve~mindeJdt! 

v~dilmpinKtnv~Js-chillen~ 

~~rmo~~:~l~khL-den, PH ~trui 

I H! illrn l!"dium, opkom~lfHt \~teem: 

weinig toqe-pnt in N~!;,nd 

BMO~H SOOlo:.S2S0r660, 100% 

&erecvc!N pntvpro~l~. 

rer.lrcul4l i-ll'._ilnw•ter 

bt>ViliiU•tin&: n•odulaîr ( ~ utomo~trHht- 11~.0929()3 m'. po~nc/en !ndMduetl 
dou~rin~tl 11. eco ( con~t.mtt.• VltWrjdltrbaar 

W<llll!'rllow). in turl opgt'kwt'P.Ict ~ > 

turl.iil!. \Ub§tril•tindt r KIOI"fl~Wolnd, 

voorkeurvuorrtott.'flwillrl,ltc..'n 

lr.bo~ door H't)r dicht•• bo>pl.tnlinK 

(~urvNalol!l"lelltt e!O t). noordl.•Jt:HI "' 
m~~pl.tnl i lli:, mDKI!'.f•fkheld 

U!dummiKtrn ;l <25/m' 

· .. 



S eem: 

Elaensch1ppen: 

Vertrk;wl &emonll .. "t:~"dl! kun~t~tol 
p/illltf'flbilkko•n 

> lOkc/module • >SO/rrr' 
(l4,95bt-..( 174,7S/m1(e:rr:d. pl;,ntt'fl) 

U.ngr;~•rnwt'fkenderntl'r.f''n 

POllfOnd 

" 
" 

" .. 

p l.,ntp.~n~l~nib\t r ilól l 

(hydrocuhuur) 

SO-Wk&/m' 

1-21/m'/dag 

. 

. 

Gootevilrli.-t t1t : plu(tor~oot.9cm •.,. Voom .. mC!IQkgroenbliî~ndepl.:mlm • ., 
potten of til.l~ 

16/SOQlt~O/m' 

voordiJwinter 

R~tlolti!!lloedkoop 10 l~rlnt'lit-moniOJ)[e, co nv(')(eol •., 

4wc!lt'nhorilontu la,oem 

~V'ot~mopbouw: " meto.al holnrt-, 

1roeib.lk ~ debel, ga~aldelrki~<&

rnt~tn iHf&.ltie~'{51eem~.luil(iltie bij 

k~nl'floleemviiiiUrtbll\lr>niigcmdl-

l.lldlerb.lk 

'lt'fV.tnrt h~ buitenspouwblld, 
ll•ndot<II!Jpo.n~o~lnretincen; 

GOOx4S.O, ~tb!.orptrP. r~rtnw<~te~: 
lOkg/m'. ~·~rr hotirwl.tlit'Y<in walt'! 

l.vm .zorrten,al!'brulk recenw.~h:l' 

·. 

W~rlllore-SOfT-pk 

Horflonl»lpliintpo~n~nwt 

Uft'nwobub!.tr ól~ jh.ingpl4nt) 

75-115 · ,, 

175 

15.k&fm1 

8-12/1200mmx150mm 
10j.liU 

Nle t (bc»r bedekt _niet gm~ .. &t:Ye:l) 

tt'lwtl~lllill'liiWI~t-ödl.ie 

C\Jifol4.••" n •'flJ.II."'t ~" "" ·•H·· 
~tuii\IÈ*dpan-.:1~ 

t,'f.r' ~ .1-Sil /'IV/(I ~ 2.10/111«1 ·· :"SUl D 

'1 210,!~·~· 

·. 

. 

· .. 

Niet crond1ilbondH: 

hPIMh tMMn 

'i0-60 • ... 
;..60 • ... 

>llO 

40/45k&/rn' • •• r., 
CS00/m1 · ~, 

Plilnt • thil nkl!'lijk .. 
'II OI~·tt'fÏIII .. 

>10fwr .. 
GOf'd, wilnn,....rwillf''f afjlet.tpl .. 

Uo~. ho.il,l'projecten e lllr.ill .. 
WLndtwo.ie,lli&i"PS'flolet.'fll 

Brandwerend " nit>tvo.nd.Jin.mq:evoellîg .. 
6-IO>uort~n ~ 

30/~•n~•lOO/rn 1 .. 
Volledigeailr il ntit' ltm .. 

ondt!fhouchcontrut 

4x~rJ••• .. 
een\IOudif: te pl<~•n~ 

iu itt~tt ic-.lantt moellrJkYervilnJth;odr .. 
voll"dil( Wolli!fdic:M il;m ove~"l;,ppinJC .. 

p;arn~ 

Mudul.!r, voolbtogrof!ilf,\t;arnd.iiard •,,;•,. 

•lmt!l: ing G00:.'500, muren m~ tkhtC /" 00 

krunrn1inl( mog~lijk, opbouw: 

•;~turnlrrlumo mt.'l[olprollell'n,T pu · 

iKhterzljde,li<:hiRt:vtkhl 

)r.rtJo!,1fwlp/iloii! Vóln\ ll'fl>WOI,Vh0ö 

(W-beuhemlfll.lijkt opjllto•), 

illumlnîum oll_,lr.in~p!Oiit.-lcn 

lo nOon•'" 

Framep~~ne-1~-S.mpercr""• 

Venlul SydluM 

Modulo1ir \ysteem, dun .~oteenwol 

\U~Ir.till 

Modui.Jir, Y<lll rMWIO~ d. uand~ard 

• lm l!'lin ir; 70Ulx600, vllJ'tilomd 
tuepa~bililr(e~l~dint) 

FlrfMIIWIII 

Aliuminlum (.1Ut1.te 

so-wkifm'/55-GO.k&/m' ",./",. 

Computert('11uurd ,. 

Wintl'f)JIOO!ne'\OOII L'tld!fWfi/W r l "u 

g~nlelui[SI.;~k nbl/ 

vet~l;~dtling 

riltnUl~l3·5 jiW 

o ndeJhoO<hcontr.ICI 

G.._Wd -/Gt-Wal .p · GW.tcroep 

korven wofllf'n ""n substr.lill e n 
WilleNeJdf'IN!dVIit"lo 

>200"-lL/m' "•• 

lijkilnfefltijn beplarrtba.~r •,. 

~ 2011 op de m• lkl, ll<lndit~td •,J•,. Afmeting ilfhomk~IJk Vill'l tO L>pOM!ng, "•• 

örfmetini: 1070~1070, pl~nnl:!l'l otn event·~ ~tandurdCii\H'tte 

~H'tlelo lt> h.Jivc1en, p;;rnf'k!n aevuld 510xl()(XJ, &t"tochîkt ronde aevLoJ. 

met kokm v~~.a-tlém.tllen 

g~omblnf!'t>rd m~ &roe-lme:dium, 

keule uil veruhtltende 
voorbegrol!ide miltfen (50%), 

opbouw: ~P~"reten lfsn vefllnkt<t 

\lillen lorven voortif'fl v•n 

willt'rbufferenlken fJr»nerende 

~utatr••tkern, iiChtet lijdc voorriwn 

v01n Wólterveu.leleflt.l vlin~, voliltcl\jf 

voofbecrOtlld en ooorwonfftl. 

onbet~ro~lll!.\chom,korf 

65 •• 

IOOk.g/m' "• 

!Oj.UJ •• 



geveltotvoor{ijdebillen 
Incl. b.olatle),I90(exclusle1b.olatie) 

rn;llCÎm.141&5k&fm' 
050,00/m'/ (550,00/rn' (bij too

lOOm~) 

Welflig 

>50 f ;nop RVS \V"oleemmat~iille:n, 

~e:t'l.\ duur ylilnl!l'fl onduidelijk 

Wiltefie~~Y~-~~ mol?! ~llli: zljl'l om 
vor\~childetevoorkomefl 

Syst~befekendophond ... wind, 
ull.loper'S .h:dum lUllen itlbrl'kcn 

5~l~ n.Ribr•mif;e<~oelll,. 

bf_•pl;mlln& welwannef:"fdroo& 
Voorkomtgralhti, moellijkte 

bekhmrnr.n 
Vf'rHhiHf'fldesedumsoortt•n (7 
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Bijlage lb: Bronvermelding vooronderzoek bestaande groene-gevelsystemen 

Bron: 
*1 Tuin & landschap- Vegetatiewanden- lSA 19-7-2007 
*z The vertical garden- from nature to city- Patriek Blanc (2008) 

*3 Gevel Reeks 8- Groene gevels- Hendriks I Koers (2009) 
*4 SBR Gevels in 't groen- Hendriks 2008 
*5 Mobilane LivePanel 20111eaflet 
•6 Bestektekst Mobilane LivePanel 
*, Optigroen - Gevelbegroeiing leaflet (op papier) 
*• Optigroen- Gevelbegroeiing- www.gevelbegroeiing.net 
*g Wallflore- PER-e leaflet 

*1o Wallflore- SOFT-e leaflet 
•" Wallflore- SOFT-pk leaflet 
*u Wallflore- www.wallflore.nl 
*13 Modulegreen- Mostert De Winter -leaflet 
*14 Wallflore- SOFT-pk- technische tekening 
* 15 http :/I eco bui Id. b2 b-m atch. com/i ndex. php ?page=tat_ tee h&a ction=deta i I &pa ra ms%5Bid%5D=9 20 
*16 HBO Minorverslag Gevelbeplanting- onderzoeksrapportage naar verticale tuinen (HBO kennisbank) 
*11 http://www.biotecture.uk.com/services.html 
* 1s http :/ /www .schaden berg-hem. nI/i ndex2 .p hp ?do=viewn ieuws&ncid=S&id=85&type-=a rch ief 
*1 9 SPECIFICATION- ELT EasyGreen'"- Living Wall SystemELT EasyGreen'"- Living Wal I 
*zo TECHNICAL INFORMATION SHEET 2- ELT EasyGreen"- Living Wal I 
*z1 http:/ /www.elmich.com.au/VGM/about.php 
*u http:/ /www.aquaresinstechnologies.com/en 
*23 http:/ /www.growwall.ca 
*24 http:/ /www.gro-wall.com.au 
*z5 http://www.verticalgardens.eu 
*z6 www.groenemuur.nl 
* n http :/ /www. noisesolutions. be/index. php ?opti on=com _ conte nt&view=a rticle& id =4 6& Item id=53&1ang= n I 
*za http://www.greenwall.ni/ 
*zg Interview Henk Janssen Mobilane 
* 30 http :/ /www. ecofrie nd. com/ en try I green-over-grey-creates-north-a me ri ca-s-la rgest -I ivi ng-wa 11/ 
*31 www.greenovergrey.com 
*3z www.gsky.com 
*33 http:/ /agreenroof.com/walls/wall-mou nted-systems/ 
*34 www.vertigarden.co.uk 
*35 www.vertigarden.ni/ 
*36 www.groenegeveldesign.ni/ 
*37 http:/ /www .sempergreenvertical.com/ 
*38 www.firmusproducts.eu/ 
*39 Langerak, E. (2011), "Het ultieme groene gevelsysteem is er (nog) niet", in: Tuin & landschap, uitgave nr.8, pp. 36-40 
* 40 Bestek Sempergreen 2011 NL verticaal web-based computergestuurd 
• 41 Symposium groene gevels- ginkeigroep 
*4z Beantwoording vragen via e-mail 
* 43 http :/ /www. wolteri nek. nl/ gevelgroen-ve rtica I-garden-gevel begroei i ng-greenwa 11-vertiverde/vertica bIe/ 
* 44 http :/ /www. wolteri nek. nl/ gevelgroen-vertica I-garden-gevel begroei i ng-greenwa 11-vertiverde/vertive rde-systeem/ 
• 45 http:/ /www.greenwavesystems.ni/ 
* 46 http:/ /www. u niversalgreenfields. nl/page/groene-gevelbegroeiing 
*41 http://www.vandertolbv.ni/ 
*4• http:/ /www.vertiverde.com/ 
*49 Factsheet Groene gevel- Universa! Greenwalls 
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Bijlage 2: Voor- en nadelen groene-gevelsystemen 

Nu een nieuwe onderverdeling is gemaakt van de verschillende systemen, is het goed om te kijken 
naar de overeenkomstige eigenschappen binnen deze systemen. Wanneer de voor- en nadelen 
worden bekeken is dit automatisch relatief ten opzichte van andere groene-gevelsystemen. Hiermee 
wordt automatisch de relatie gelegd tussen de verschillende systemen. 

Grondgebonden 
systemen 

Baksystemen 

Paneelsystemen 

Combinatie
systemen 

Massieve
subtraatkern
systemen 

Geotextiel
systemen 

Voordelen: 
- Goedkoop 
- Relatief weinig onderhoud (weinig en 

eenmalig inboeten, gevelopeningen 
bijhouden, snoeien, kabelsysteem 
naspannen) 

- Geen watergeefsysteem nodig 
- Geen bemesting nodig 
- Semitransparante toepassing mogelijk 
- Benadert horizontaal groeioppervlak 
- Veel plantensoorten toepasbaar 
- Sedumsoorten kunnen toegepast worden 

(breekt op verticaal vlak onder eigen 
gewicht af) 

- Mogelijk betere waterberging i.v.m. niet 
verticaal vlak (niet onderzocht; runoff, 
verzadiging en beplanting zijn bepalend) 

- Lichtgewicht 
- Geen aftekening in beplanting 
- Mogelijk mosgroei op systeem 
- Eenvoudige opbouw 
- Doorlopende irrigatie mogelijk 
- Doorgaande worteling mogelijk 
- Benadert horizontaal groeioppervlak 
- Snel dichtgegroeid (t.o.v. grondgebonden 

systemen) 
- Weinig planten nodig (t.o.v. paneel- of 

baksystemen) 
- Alleen locale groeiplaatsen, niet gehele 

gevel (horizontale stroken) 
- Semitransparante toepassing mogelijk 
- Goede geluidsisolatie 
- Goede vorstbestendigheid 
- Geen funderingnoodzakelijk 

- Gering eigen gewicht 
- Geringe systeemdikte 
- Door het grote contactoppervlak tussen 

het groeimedium en de lucht verdampt er 
bij wind veel water (evaporatieve koeling) 

- Imitatie natuurlijke verticale situatie 

Tabell Voor- en nadelen groene-gevelsystemen 

Nadelen: 
- Lange tijd voordat het volgroeid is 
- Beperkte plantkeus 
- Grote gevelvlakken in dezelfde plantsoort 
- Doorwortelbare grond langs gevel 

noodzakelijk 
- Maximale hoogte= maximale 

groeihoogte 

- Irrigatiesysteem noodzakelijk 
- Bakken zijn mogelijk zichtbaar I bakken 

herkenbaar in beplanting 
- Complexe vormen 

- Irrigatiesysteem noodzakelijk 
- Niet (goed) geschikt voor sedumsoorten 

- Vlakken van dezelfde soort begroeiing 
- Bakken en constructie vaak zichtbaar 
- Irrigatiesysteem noodzakelijk 
- Beperkte plantkeus 

- Irrigatiesysteem noodzakelijk 
- Hoog eigen gewicht 
- Grote systeemdikte 
- Mogelijl< inklinken substraat 
- Door de geringe dikte hebben deze 

systemen slechts een kleine 
waterbufferende capaciteit 

- Door de geringe dikte is het gehele 
groeimedium blootgesteld aan de lucht, 
door het grote contactoppervlak tussen 
het groeimedium en de lucht verdampt 
er bij wind veel water (veel water geven) 

- Irrigatiesysteem noodzakelijk 
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Bijlage 3a: Casestudy vergelijking groene-gevelsystemen 

Om systemen met elkaar te kunnen vergelijken is het noodzakelijk om de verschillende 
eigenschappen zo objectief mogelijk te waarderen . De eigenschappen die worden meegenomen in 
de vergelijking zijn bepaald aan de hand van relatief eenvoudig verkrijgbare informatie. De keus voor 
deze beperking in de vergelijking is gemaakt omdat zo veel systemen eenvoudig kunnen worden 
vergeleken zonder dat het extreem veel tijd in beslag neemt. Dit houdt enerzijds in dat de informatie 
van belang is in een "westers" klimaat. Anderzijds betekend dit ook dat de vergelijking een beperkte 
kwalitatieve waarde heeft. Het doel van deze vergelijking is dan ook niet om het beste systeem te 
bepalen, maar om aan te tonen dat er voor iedere situatie een ander systeem de beste keus kan zijn. 

Door 1, 2 of 3 punten toe te kennen aan eigenschappen, is het mogelijk om een vergelijking te maken 
tussen verschillende systemen . In het onderstaande schema is een waarderingssleutel weergegeven. 
Aan de hand van deze sleutel kunnen objectief punten worden toegekend aan de desbetreffende 
eigenschappen. 

Punten: 1 1 2 3 

Systeemdikte Onbekend >350mm 150-350mm <150mm 

Belasting Onbekend >100 kg/m 2 50-100 kg/m 2 <50kg/m 2 

Water Onbekend >5 l/m2/dag 1-51/m2/dag <11/m2/dag 

Kosten Onbekend >600 €/m 2 300-600 €/m2 <300 €/m 2 

Levensduur Onbekend < 15 jaar 15-50 jaar >50jaar 

Garantie Onbekend <10 jaar 10jaar >10jaar 

Windbestendigheid Onbekend slecht matig goed 

Vorstbestendigheid Onbekend slecht matig goed 

Brandwerendheid Onbekend brandbaar laag risico onbrandbaar 

Vandalisme Onbekend slecht bestand matig bestand goed bestand 

I Onderhoud Onbekend veel matig weinig 

Beplanting soort Onbekend 1 type 2 typen 3 typen 

Eindbeeld Onbekend Groeisysteem Groeisysteem Volledig 
zichtbaar tekent af in begroeid 

beplanting 

Tabel 2: Waardenngssleutel etgenschappen 

Alle waarden zijn gekozen op basis van het totaal aan bekende eigenschappen. Aan de beste 
eigenschap worden 3 punten toegekend, de middelmatige 2 punten en aan de minst goede 1 punt. 
Wanneer een eigenschap van een systeem niet bekend is, wordt ook 1 punt toegekend. Hierbij wordt 
dan uitgegaan van de minst positieve situatie, maar de eigenschap komt niet geheel te vervallen . 
Uiteraard levert dit een vertekening van het marktbeeld op, maar niet alle leveranciers kunnen of 
willen de benodigde informatie naar buiten brengen. In tabel 3 zijn de punten aan de eigenschappen 
toegekend. In rood is weergegeven welke eigenschappen niet bekend zijn, maar desondanks toch 
gewaardeerd met 1 punt. In deze tabel is goed te zien dat er veel systemen zijn waarbij de informatie 
onvolledig is. Het is zelfs zo dat er slechts twee systemen zijn waarvan alle gewogen eigenschappen 
bekend zijn. 
Bij de systemen is ter vergeliiking ook een bakstenen buitenspouwblad opgenomen. Uiteraard 
worden niet alle eigenschappen waaraan het bakstenen buitenspouwblad voldoet vergeleken, maar 
het geeft een indicatie van de groene gevelsystemen ten opzichte van een bakstenen 
buitenspouwblad. 
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Systeem: Geotextiels. I Paneelsystemen I Baksystemen I Combi. I Mas.-substr.kern-s. I 
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Beha.lve de onderlinge verschillen tussen de systemen is ook de toepassing van belang. ledere 
toepassing heeft namelijk zijn eigen eisen. Hierdoor zullen eigenschappen ook belangrijk of minder 
belangrijk worden gevonden. 
Om het mogelijke verschil tussen de diverse toepassing aan te tonen, zullen drie uiteenlopende 
toepassingssituaties langs elkaar worden gezet. 

Situatie 1: Particulier woonhuis 
De eerste situatie betreft een particulier grondgebonden woonhuis. Één of meerdere gevels zullen 
als groene gevel worden gerealiseerd. Het betreft hier dus een relatief klein geveloppervlak. Omdat 
het particulier eigendom is, is ook het budget beperkt. Daarnaast gaat de systeemdikte ten koste van 
het tuinoppervlak waardoor dit geminimaliseerd dient te worden. Plantonderhoud zal worden 
uitgevoerd door de eigenaar en levert dus geen noemenswaardige kosten op. Omdat de gebruiker 
relatief zeer veel geld heeft uitgegeven, verwacht deze een gegarandeerd eindbeeld dat van dichtbij 
feilloos is. 

Situatie 2: Kantoorgebouw 
In de tweede situatie wordt een kantoorpand bekeken. De ligging is binnenstedelijk en de begane 
grond (6m) zal worden uitgevoerd als glasgevel. Hierdoor is vandalisme niet van doorslaggevend 
belang. Brandwerendheidis echter wel een belangrijke eigenschap. Omdat het gebouw een verticale 
opbouw !kent kan bij brand een extern schoorsteeneffect ontstaan waardoor 
brandcompartimentering door brandoverslag via de gevel mogelijk niet toerijkend is. Behalve de 
begane grond zal het gehele kantoor worden voorzien van een groene gevel. Het betreft hier een 
groot kantoor dat kan worden geclassificeerd als hoogbouw. Behalve het grote geveloppervlak is 
hierdoor ook het gewicht en de windbestendigheid van belang. Omdat onderhoud niet in eigen 
beheer kan worden uitgevoerd, omdat het een hoge en grote gevel betreft en omdat 
onderhoudskosten terugkerend zijn, is het van groot belang dat het onderhoud eenvoudig en schaars 
is. Een bijkomend voordeel is dat het eindbeeld niet doorslaggevend zal zijn. De kleinste afstand 
waarop het systeem kan worden bekeken is namelijk de hoogte van de begane grondvloer, in dit 
geval 6 meter. 

Situatie 3: Industriepand 
De derde situatie gaat uit van een industriepand op een groot industrieterrein. 's Nachts is het 
industrieterrein verlaten en is het een speelterrein voor hangjongeren. Vandalisme is dan ook een 
veel voorkomend probleem en zal van doorslaggevend belang zijn. Omdat het pand laag is, is het 
gewicht gemakkelijk af te steunen. Ongeacht de dikte van het systeem is dit verwaarloosbaar ten 
opzichte van het gebouwoppervlak. Hoewel de gevel goed bereikbaar is, is het oppervlak zeer groot 
en brengt dus snel grote kosten met zich mee. Het behouden van de gevel in goede staat is dus erg 
belangrijk. Eigenschappen als levensduur, vorstbestendigheid, garantie en onderhoud zijn 
doorslaggevend. Net als bij het kantoorpand is ook hier brandwerendheid noodzakelijk. Hoewel de 
gevel als imago-/reclamemiddel kan worden ingezet, is het eindbeeld geen speerpunt. Bij het 
industriepand komen namelijk geen potentiële klanten en alleen overzichtsfoto's van grote afstand 
zullen worden gepubliceerd. 

Groene gevels zijn voor alle drie de toepassingen mogelijk, maar brengen verschillende waarderingen 
voor de eigenschappen met zich mee. Om de eigenschappen objectief van een waardeoordeel te 
kunnen voorzien, zullen deze in een matrix tegen elkaar uitgezet worden (zie tabel 4). 
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Tabel 4: Waarderingmatrix 

Zo zal bij iedere eigenschap worden bepaald of deze belangrijker, 
danwel minder belangrijk is als iedere andere eigenschap. Een 
belangrijkere eigenschap zal worden voorzien van één punt, de 
verliezende eigenschap zal geen punt verkrijgen. Gelijkspel is hierbij 
niet mogelijk. Na het invullen van deze matrix kunnen de toegekende 
punten worden opgeteld en kan een onderlinge gradatie worden 
gemaakt . De eigenschappen zijn met deze gradatie veranderd in 
eisen vanuit de situatie . In bijlage 3b, 3c en 3d kunnen respectievelijk 
de verschillende matr ices en gradaties van situatie 1, 2 en 3 worden 
ingezien . 

Om de systeemeigenschappen aan de situatie te koppelen zal de eigenschapwaardering de 
weegfactor vormen voor de systeemeigenschappen. 

Om tot een beeld te komen dat minimaal vertekend is, moeten te onvolledige systemen uit de 
vergelijking geëlimineerd worden . Systemen met meer als twee ontbrekende eisen zullen dus niet 
meer meegenomen worden in de vergelijking. Het volledige overzicht is echter in bijlage 3e terug te 
vinden. 

Wanneer de systemen (met voldoende gegevens) aan de hand van de drie situaties worden 
gewaardeerd ontstaat de volgende grafiek. Hierbij is 100% de maximaal haalbare score 
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Grafiek 4: Vergelijking niet-grondgebonden-systemen aan de hand van drie situat ies 

Beste keus: 
In grafiek 4 is te zien dat er voor iedere situatie een ander systeem dat als beste uit de bus komt. 
Logisch zou zijn dat dit te verklaren aan de hand van de situatie-eisen in combinatie met de 
systeemeigenschappen. 
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Voor situatie 1 (woonhuis) komt het Vertical Gardens systeem als beste systeem naar voren. 
In grafiek 5 is goed terug te zien wat de belangrijkste beoordelingscriteria zijn in de woonhuissituatie. 
Zo is goed te zien dat bij systeemdikte, kosten, vorstbestendigheid, garantie, onderhoud en 
eindbeeld een piek ontstaat in de curve die de score aangeeft. Daarnaast is ook goed te zien dat 
enkele goede eigenschappen van het systeem, door de weging met betrekking tot de waardering, 
nauwelijks bijdragen aan de behaalde totaalscore. 

Situatie 1: Vertital Gardens 
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Grafiek 5: Waardering eigenschappen en eisen situatie 1 
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In het geval van situatie 2 (kantoorpand) komt het FlexiPanel als beste uit de bus. 
In grafiek 6 zijn de pieken in de score nog veel duidelijker te zien als in situatie 1. In dit geval is de 
belasting, levensduur, windbestendigheid, brandwerendheid garantie, onderhoud en eindbeeld van 
belang, maar is ook duidelijk te zien dat hiervan belasting, vorstbestendigheid en windbestendigheid 
de echte speerpunten zijn. Ook hier is goed te zien dat het systeem enkele eigenschappen heeft die 
niet noodzakelijk zijn voor de toepassing. 
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Grafiek 6: Waardering eigenschappen en eisen situatie 2 
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Bij situatie 3 (industriepand) komen de eigenschappen van het Optigroen systeem het beste met de 
wensen overeen. 
Wederom is hier goed te zien wat de belangrijkste punten zij,n van de situatie (grafiek 7) namelijk het 
in stand houden van het groen. Dit laat zich vertalen in de eigenschappen: levensduur, 
vorstbestendigheid, brandwerendheid, vandalismebestendigheid, garantie en onderhoud. Opvallend 
is dat het eindbeeld hierbij een ondergeschoven kindje is. Dit laat zich verklaren doordat het 
totaalbeeld niet het belangrijkste is, maar de kwaliteit van de beplanting. En uiteraard heeft het 
systeem hier ook weer eigenschappen die niet noodzakelijk zijn voor de situatie. 

Situatie 3: Optigroen gevelbegroeiing 
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Grafiek 7: Waardering eigenschappen en eisen situatie 3 

Wanneer het pakket van eigenschappen nader bekeken wordt, blijkt dat er enkele eigenschappen 
haaks op elkaar staan. Vaak gaat het hier dan om kosten ten opzichte van een andere eigenschap. 
Wanneer het systeem een langere levensduur, minder onderhoud of betere plantgezondheid dient 
te krijgen, gaat dit vaak gepaard met het toepassen van duurdere materialen. 
Daarnaast zijn er ook enkele eigenschappen die in elkaars verlengde liggen. Bij een afweging 
hiertussen is het dan ook moeilijk om de belangrijkste eigenschap te bepalen. De eigenschappen zijn 
namelijk ook op verschillende manieren te interpreteren. 
Wanneer bijvoorbeeld de eigenschappen kosten en onderhoud naast elkaar gezet worden is het 
lastig om de belangrijkste te bepalen. De kosten zijn vastgesteld als eenmalige aanlegkosten, maar de 
eigenschap onderhoud is op meerdere manieren te interpreteren. Zo kan het onderhoudskosten,
tijd, -frequentie of -intensiteit inhouden. Wanneer voor de onderhoudskosteninterpretatie wordt 
gekozen zijn de eigenschappen op gelijk vlak te vergelijken, maar moet worden gekozen of presente 
eenmalige kosten of toekomstige wederkerende kosten belangrijker zijn. Bij harde cijfers zou dit een 
eenvoudig boekhoudkundig vraagstuk zijn, maar de cijfers ontbreken en een grove schatting is hier 
de enige manier om een waardeoordeel te vellen. Daarnaast is deze afweging wederom niet op alle 
situaties gelijk van toepassing. Voor een particuliere huiseigenaar zijn de aanschafkosten 
bijvoorbeeld zeer sterk van belang, het onderhoud kost hem echter alleen wat moeite en tijd. In een 
bedrijfssituatie kunnen de onderhoudskosten echter flink oplopen. In vergelijking met de 
aanschafprijs kan het onderhoud een veel grotere kostenpost opleveren. 
Hierdoor is het niet mogelijk om een perfect systeem voor iedere situatie te ontwerpen. 
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Bijlage 3b: Wegingmatrix particulier woonhuis 

Situatie 1 
Particulier woonhuis 

12 12 
Q) Q) 

..c ..c 
~ .9P .9P 

Q) 

E 
Vl 

Systeemdikte 

Belasting 0 0 0 0 

Kosten 1 1 1 1 1 1 1 1 12 15,4 

Waterverbruik 0 1 1 1 1 1 0 1 0 6 7,7 

Levensduur 1 1 0 1 1 1 0 1 0 9 11,5 

Vorstbestendigheid 1 1 0 1 1 0 0 0 7 9,0 

Windbestendigheid 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1,3 

Brandwerendheid 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3,8 

Vandalisme 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2,6 

Beplanting 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5 6,4 

Garantie 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 12,8 

Onderhoud 0 1 0 0 0 1 1 1 1 9,0 

Eindbeeld 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12,8 

Totaal 78 100,0 
Tabel 5 : Waarderingmatrix situatie 1 (particulier woonhuis) 
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Bijlage 3c: Wegingmatrix kantoorgebouw 

Situatie 2 
Kantoa binnenstedelij kj 

"'C 
Q) 

..r::. 

.!!!l 
"'C 
c: Q) 
Q) 

E M 
M 

..... c: 32 
"' c: Q) .!!! 

c: .D 
"'C 
c: 

Systeemdikte 

Belasting 0 0 1 1 1 1 0 9 11,5 

Kosten 0 0 1 1 0 0 0 4 5,1 

Waterverbruik 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2,6 

Levensduur 1 0 1 1 1 0 0 0 6 7,7 

Vorstbestendigheid 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2,6 

Windbestendigheid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 14,1 

Brandwerendheid 1 1 1 1 1 1 1 1 12 15,4 

Vandalisme 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 5,1 

Beplanting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Garantie 1 0 1 1 1 1 0 0 1 9,0 

Onderhoud 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

Eindbeeld 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

Totaal 78 100,0 
Tabel 6: Waarderingmatrix situatie 2 (kantoorgebouw) 
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Bijlage 3d: Wegingmatrix industriepand 

Situatie 3 
ervlak, industrieterrei 

Systeemdikte 

Belasting 

Kosten 1 

Waterverbruik 1 1 

Levensduur 1 1 1 

Vorstbestendigheid 1 1 1 1 

Windbestendigheid 1 1 1 0 

Brandwerendheid 1 1 1 1 

Vandalisme 1 1 1 1 

Beplanting 1 1 0 0 

Garantie 1 1 1 1 

Onderhoud 1 1 1 1 

Eindbeeld 1 1 1 1 

Tabel 7: Waarderingmatrix situatie 3 (industriepand) 
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4 5,1 

4 5,1 

9 11,5 

6 7,7 

4 5,1 

11 14,1 

12 15,4 

2 2,6 

7 9,0 

12,8 

78 100,0 
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Eigenschappen: 

Totale systeemdikte 
3 2 1 1 2 3 3 2 2 3 1 1 1 2 3 1 1 

Belasting 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 3 1 2 
Kosten 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 
Water 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
levensduur 1 3 l l 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Vorstbestendigh. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
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Windbestendigh. 3 2 l l 3 3 3 2 2 1 3 2 1 1 3 1 1 

Brandwerendheid 2 2 1 1 3 3 1 3 2 3 1 1 1 1 3 1 1 
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Vandalisme 2 2 2 .l 2 3 1 2 1 1 1 1 1 l 2 l 1 
I Beplanting 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 
Garantie 1 2 l l 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 

a. 
-< Onderhoud 1 1 1 3 3 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 

Eindbeeld 3 3 3 1 1 1 3 2 2 3 2 1 3 2 1 1 3 

Gewogen situatie 1 63 69 48 42 67 67 61 62 58 76 44 49 56 56 69 39 53 

Gewogen situatie 2 72 69 52 41 77 76 65 63 59 73 49 46 52 58 80 35 51 

Gewogen situatie 3 61 68 49 44 76 78 52 69 56 71 45 42 52 54 73 38 50 
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Bijlage 3g: Systeemwaardering en vergelijking, >2 onbekenden geëlimineerd 
(rood = onbekend) 
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Systeemdikte 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 3 

Belasting 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Kosten 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 

Water 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 3 

Levensduur 1 3 2 3 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 

Vorstbestendig 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Windbestendig 3 2 3 3 2 2 1 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 

Brandwerendheid 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 1 3 

Vandalisme 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 

Beplanting 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 3 1 2 1 0 

Garantie 1 2 3 2 1 1 2 3 2 3 1 2 1 2 3 1 1 

Onderhoud 1 1 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 1 2 1 3 3 

Eindbeeld 3 3 1 1 2 2 3 1 3 1 3 2 1 2 1 3 0 

Gewogen totaal 63 69 67 67 62 58 76 69 172 69 71 64 66 73 71 63 69 
situatie 1 
Gewogen totaal 72 69 77 76 63 59 73 80 70 68 70 68 68 70 72 72 69 
situatie 2 
Gewogen totaal 61 68 76 78 69 56 71 73 72 69 70 73 69 76 76 61 68 
situatie 3 
Tabel 9: Waardering en vergelijking niet-grondgebonden-systemen 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat- Onderzoeksopzet casestudy 
P.M .F. van de Wouw & E.J.M. Ros 
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Baksteen spouwblad 

Greenwall 

Vertiverde 

Mobilane - WaiiPianter 

Greenwave 4.0 

Universa! GreenWalls 

Living wal i systems - EL T Easy Green 

Plantengevel 

Vertigreen Extensief Gevelpaneel 

FlexipanE>I 60-50 - SempE>rgreen 

Vertical Gardens 

VGM Gree·n Wall- Elmich 

Fytowall 

Optigroen gevelbegroeiing 

Mobil,me - LivePanel 

Wonderwall - Copijn 

Vertical garden - Patriek Blanc 

Vergelijking niet-grondgebonden-systemen 

55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 

Situatie 1: Particulier woonhuis 

• Situatie 2: Kantoorgebouw 

• Situatie 3: Industriepand 
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