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Interesse betreffende deelname aan de gebruikersgroep van het traject 
 

Groene Gevels 
 
Ik ben geïnteresseerd in het traject “Groene Gevels” dat uitgevoerd zal worden door het WTCB, 
Centexbel, PCS, UA en ondersteund wordt door NAV, Bouwunie, VCB, BFG en AVBS. 
Ik steun de doelstellingen van het project, namelijk: 

 Kennis bijbrengen over de mogelijkheden en meerwaarde van groene gevels  
 Inzicht krijgen in de bestaande systemen en optimaliseren van deze systemen. 
 Het demonstreren van de meerwaarde van groene gevels  

 
Mijn bedrijf is hierbij in het bijzonder geïnteresseerd in de volgende aspecten: (aan te kruisen): 

 Draagstructuren voor groene gevels  
 Keuze en onderhoud van planten voor groene gevels 
 Geluidsisolatie van groene gevels  
 Brandgedrag van groene gevels 
 LCA / LCC (levenscyclusanalyse en levenskostenanalyse) 
 Stofcaptatie via groene gevels (van fijnstof in de lucht) 
 Waterdrainage en –buffering via groene gevels 
 Substraatmedia voor groene gevels (substraten zijn media waar de planten in groeien) 
 Nieuwe functies van groene gevels  
 Andere: ........................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................... 

 
Gezien het technologische en economisch belang van het traject heb ik de intentie om, na goedkeuring 
van het project, toe te treden tot de gebruikersgroep en bij te dragen tot het welslagen van het project. 
Mijn deelname aan het project zal zich situeren op vlak van  

 Actieve opvolging van de activiteiten met meer specifiek deelname aan de stuurgroep die mee  
bepalen in welke richting het project zal gaan en gratis deelname aan studiedagen, beurzen, 
bezoeken aan casestudies,… (jaarlijkse bijdrage 200€ -Kleine onderneming, 500€ -
Middelgrote onderneming of 1000€ - Grote onderneming) 

 Passieve opvolging door deelname aan studiedagen, beurzen, bezoeken aan casestudies, de 
cofinanciering wordt aangeleverd vanuit de sectororganisaties Groen Groeien en Boerenbond…  

 
Bedrijf:  ..............................................................................................................................................  
KMO: JA / NEE (schrappen wat niet past) 
Naam:   .................................................................................................................................................... 
Functie:  ................................................................................................................................................... 
E-mail :  ................................................................................................................................................... 
 

Handtekening:  ……………………… 
 
Datum:  ……………………… 


