
Geen plaats voor een tuin?  

Hang ‘m tegen de gevel 
 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Als we dit spelen in onze 

huidige steden dan kunnen we enkel kiezen tussen 

grijs, zwart, en alle tinten ertussen. Om wat groen 

tegen te komen moeten we al moeite doen. Dat is 

begrijpelijk want er is nu eenmaal niet veel plaats in 

België. Maar als we verticaal perfect kunnen 

bouwen, waarom leggen we dan geen verticale 

tuinen aan?   

 

Ikzelf woon in de buitenrand van Antwerpen, bij 

ons is dus nog veel groen aanwezig. Maar als ik 

in de stad kom word je gewoon triest van al dat 

beton en asfalt. Door mijn studie in de agro-

biotechnologie met als specialisatie tuinaanleg 

ben ik veel met groen bezig en was dat een 

vraag die mij bezighield. Als grootte voorbeeld 

van groene gevels is er de fabriek van Nike in 

Tessenderlo. Het bedrijf dat deze gevel 

onderhoudt, Van Vliereden nv, is zo vriendelijk 

geweest om mij stage te laten lopen. Hierdoor 

ben ik in aanraking gekomen met de 

verschillende systemen en mogelijkheden in 

groene gevels. 

 

De beslissing om hierover mijn bachelorproef te 

maken was dan ook snel gemaakt. Hierin heb ik 

dan de verschillende systemen voor groene 

gevels besproken, met hun voor en nadelen. 

Maar de huidige groene gevels vond ik altijd zo 

groot, het zijn soms hele huizen die ingepakt 

worden met planten. Toen ben ik op het idee 

gekomen om een kleinere, iets kunstzinnigere 

groene gevel te maken.  

 

 

Mijn ouders zijn dan zo goed geweest om 

toestemming te geven om op onze gevel thuis 

een groene gevel te maken. Door de kostprijs 

van de bestaande systemen en de 

onmogelijkheid om met deze systemen de 

vormen te maken die ik van plan was, ben ik 

begonnen nadenken over een eigen systeem. 

De opbouw hiervan is vrij eenvoudig. Het is 

gebaseerd op steenwol, ook gebruikt in 

tomatenserres, dat vast wordt gehouden door 

een bak van gerecycleerd plastic. Hierdoor 

loopt dan nog een druppelslang voor de 

bewatering van de planten. In de gevel zit een 

vochtsensor die de hoeveelheid water meet die 

de planten ter beschikking hebben. Als deze te 

laag is wordt er beregent, zo beperken we het 

waterverbruik. 

 

Zelf geloof ik dat groene gevels een toekomst 

bieden voor de stad en we zo een aangenamer 

klimaat kunnen creëren, doordat de planten de 

omgevingstemperatuur kunnen laten dalen. Het 

is  niet enkel interessant voor buiten maar ook 

in huis of kantoren zorgt het voor een 

gezondere leefruimte. 


