
Eindevent
Groene gevels: bouwstenen voor 
klimaat adaptieve steden 

Groen bouwen, bent u er klaar voor?

Groene gevels zorgen voor zuurstof en leven in de stad. En dat is goed voor de bewoners, de omgeving én het klimaat. 

Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt de positieve impact van verticaal groen en biedt innovatie- en 
ontwikkelingsopportuniteiten, ook voor u. 

Tijdens deze praktijkgerichte studiedag worden de eindresultaten van het onderzoek ‘Groen Bouwen’ belicht. 

U krijgt de mogelijkheid om demo- en proefopstellingen met verschillende types groene wanden te bezichtigen in het Proefcentrum 
voor Sierteelt (PCS) en contact te leggen met specialisten in diverse kennisdomeinen: planten, substraat, irrigatie, onderhoud, 
interactie vegetatie-constructie, akoestiek, LCA, waterzuivering, luchtzuivering en groene architectuur. 

We zijn verheugd om nationale én internationale topsprekers te kunnen aankondigen. De Oostenrijkse Vera Enzi (European 
Federation of Green Roofs & Walls), internationaal expert in groene infrastructuur, zal het Europese beleid toelichten en inspirerende 
realisaties uit heel Europa tonen. Het gerenommeerde Belgische architectenbureau Xaveer De Geyter Architects (XDGA) zal Melopee 
presenteren, het Gentse voorbeeldproject van grondgebonden groene gevels. Ten slotte zal het Italiaanse architectenbureau 
Stefano Boeri Architetti – wereldwijd bekend voor baanbrekende groene projecten zoals de Bosco Verticale in Milaan – enkele 
recente projecten in de Lage Landen presenteren: een groene sociale woontoren in Eindhoven, een ‘verticaal bos’ in Utrecht en 
het ‘Palazzo Verde’ in Antwerpen. 

20 mei 2019, Proefcentrum voor Sierteelt – Destelbergen 
10u00 - 16u30
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InschrIjvIng
De deelnameprijs voor dit event bedraagt € 75.
Door deel te nemen aan een korte online enquête 
kunt u genieten van een verlaagd tarief (€ 50): zie 
https://www.gevelgroen.be/bevraging

Deelname is gratis voor de leden van de 
gebruikersgroep van het onderzoeksproject 
‘Groen Bouwen’. 

Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot en met 
15 mei via de website van het WTCB: 

www.wtcb.be (rubriek: Agenda).

InformatIe

www.gevelgroen.be

T: +32 (0)2 6557711

Contactpersoon: Filip Dobbels

Doelgroep

Bouwaannemers, tuinaannemers, architecten, 
groenvoorzieners, producenten van systemen, 
producten en substraatmaterialen, overheden, 
particuliere opdrachtgevers, project ontwik-
kelaars …

plaats

PCS (PROEFCENTRUM VOOR SIERTEELT)
Schaessestraat 18
9070 Destelbergen

9u30  Onthaal en koffie
10u00 Inleiding 
 Filip Dobbels, WTCB

GROENE ARCHITECTUUR - INTERNATIONALE CONTEXT 

10u15 ENZI | Green Facades: 
 European Vision & Realisations (E)
 Vera Enzi, CEO, GRÜNSTATTGRAU R&D GmbH, 

Spokeswoman, EFB
 Steering Board, verticalfarminstitute 

11u00  XDGA | Melopee: 
 Gents voorbeeldproject van grond gebonden groene 

gevels. 
 Willem Van Besien, Architect, XDGA

11u30 BOERI | Italian Green Architecture, 
 Belgium & Holland (E)
 Architect Hana Narvaez, Project Supervisor Palazzo 

Verde Antwerpen, Stefano Boeri Architetti

12u15 Broodjeslunch – 
 Bezoek minibeurs & demo’s (met uitleg)

EINDRESULTATEN VIS-PROJECT

13u30 Parallelle sessies

Eindevent
Groene gevels: bouwstenen voor 
klimaat adaptieve steden 

ZAAL 1 ZAAL 2

13u30 Planten Vegetatie & constructie 

13u50 Substraat & klimhulp Geluidisolatie 

14u10 Irrigatie & onderhoud Milieu-impact

14u30 Waterbeheer Waterzuivering

Programma

https://www.gevelgroen.be/bevraging
http://www.wtcb.be
http://www.gevelgroen.be
mailto:filip.dobbels%40bbri.be?subject=


PLANTEN: Systeem- & plantkeuze
Ellen Dams, Proefcentrum voor Sierteelt (PCS)

SUBSTRAAT & KLIMHULP: 
Textielmaterialen voor toepassingen in groene gevels. 
Willem Uyttendaele, Centexbel

WATERBEHEER: 
Waterverbruik en -kwaliteit, Joris Van Herreweghe, WTCB

MILIEU: 
Levenscyclusanalyse (LCA) van groene wanden. Inzicht in de 
milieu-impact van de verschillende onderdelen. 
Lisa Wastiels, An Janssens WTCB

AKOESTIEK: 
Groene wanden voor een verbetering van het akoestische bin-
nen- en buitenklimaat. Lieven De Geetere, WTCB

IRRIGATIE & ONDERHOUD: 
Innovatief Vlaams irrigatiesysteem & onderhoudspraktijk. 
Praktisch verhaal. Joeri Van Hulle, GroenTAC
Platform ‘Dak- en gevelbegroeners’, Groen Groeien (AVBS) 

VEGETATIE & CONSTRUCTIE: 
Interactie bomen - constructies. Tom Joye, Natuurinvest 

WATERZUIVERING: 
Total value wall – Een actieve groene gevel. 
Teun Depreeuw, Muurtuin

14u50   Koffiepauze – Vrij bezoek minibeurs en demo’s

SYNTHESE EN VOORUITBLIK

15u15  LUCHTZUIVERING: 
 Groene gevels maken stadslucht (terug) vrij!
 Roeland Samson, Universiteit Antwerpen
 
16u00  SYNTHESE: 
 Onderzoek ‘Groen Bouwen’ (2015 - 2019): realisaties 

& innovaties. Filip Dobbels, WTCB

16u15 VOORUITBLIK: Naar blauwgroene steden? 
 Simon Perneel, voorzitter Belgische Federatie Gevel- 

en Dakgroen

16u30 Slotwoord 
 Karl Clement, voorzitter van de gebruikersgroep 

‘Groen Bouwen’

Receptie – Bezoek demo’s 
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Hoe meer horizontaal of verticaal groen we kunnen binnenbrengen in onze stedelijke 
en versteende omgeving, hoe beter we de klimaatverandering kunnen aanpakken. 
Al die bomen zorgen bovendien voor kalmte en geluk.” Architect Stefano Boeri
 ‘‘


