GROENGEVELS EN -DAKEN

“Tijd voor meer eenduidigheid,”
zegt nieuwe federatie
We hebben in de schoot van de Confederatie sinds kort een nieuwe vereniging,
de Belgische Federatie Gevel- en Dakgroen. Voorzitter Simon Perneel legt uit
waarom ze nodig was.

S

imon Perneel: “Deze federa
tie is ontstaan vanuit de markt.
Groendaken en groengevels
zijn stevig in opmars. Een bedrijf dat
tien jaar geleden vier of vijf keer per
maand vragen kreeg over een groendak
of -gevel, krijgt er nu elke dag. Maar er
bestaat helaas nog veel verwarring.”
Simon Perneel is zaakvoerder van
Green Building Projects (Brugge) en
kent de sector door en door. Dat kun je
niet altijd zeggen van opdrachtgevers en
architecten.
Simon Perneel: “Er zijn vandaag
heel wat systemen en combinaties op

de markt aanwezig. De technische
omschrijvingen hebben vaak een eigen
terminologie en zijn bijgevolg vaak niet
transparant. Het valt volledig te begrij
pen dat wij in onze sector tegenstrijdige
en verkeerde lastenboeken ontvangen.
Verschillende spelers in onze sector
voelden dus al langer de nood aan meer
eenduidigheid.”

Krachten bundelen

Op internationale congressen kwa
men verschillende Belgische bedrijven
in contact met federaties in andere lan
den. Daar zagen ze welke resultaten je

kunt boeken als je de krachten bundelt.
Simon Perneel: “Ik denk dan bijvoor
beeld aan het WTCB. Dat publiceerde
in 2006 een technische voorlichting
over groendaken. Deze was sterk geba
seerd op Duitse richtlijnen. Duitsland is
inderdaad een leidinggevend land op dit
gebied, maar onze bedrijven voelen nu
de nood aan actualisering.”
In 2006 had het WTCB nog geen
aanspreekpunt in de sector van de
groengevels en -daken. Het moest
roeien met de riemen die het had. Nu
is er de nieuwe federatie. Zij is onderge
bracht in onze Cluster Complementaire

Het nieuwe recreatiecentrum
in het Zwin bij Knokke.
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Een groengevel doet de natuur leven
op onverwachte plaatsen.

Een groendak met de typische rode kleur
waarvan niet iedereen houdt.
Simon Perneel met zijn
zoon Phil in het Zwin.

Bedrijven, en kan mee profiteren van de
uitstekende relatie tussen het WTCB
en de Confederatie.
Simon Perneel: “We streven naar
een hechtere samenwerking, meer
overleg, de kans om onze ervaring in te
brengen. Dat moet mogelijk zijn. Het
WTCB heeft nu een heel interessant
project over groengevels, waarbij ver
schillende installateurs en specialisten
betrokken zijn.”

Esthetiek of onderhoud?

Een belangrijk werkpunt voor de
nieuwe federatie is de spanning tussen
twee systemen voor groendaken. Een
drielaags dak met waterbuffer is beter
voor de plantengroei, maar het heeft
meer onderhoud nodig. Een tweelaags
dak zonder buffer is onderhoudsarm,
maar de planten hebben vaak die typi
sche grauw-rode kleur. Mensen vinden
dat achteraf bekeken soms niet mooi.
Simon Perneel: “We willen deze
benaderingen dus testen en grondig ver
gelijken, zodat we beter weten wanneer
we wat het beste toepassen. Daarover zal
nog flink gedebatteerd worden in de ver
eniging! Maar iedereen heeft daar baat
bij. Je staat veel sterker als je een stand
punt uitdraagt waar iedereen zich uitein
delijk achter kan scharen.”
De vereniging telt nu een twaalftal
leden. Zes andere bedrijven hebben hun
belangstelling al laten blijken. Een uit
stekend resultaat voor een nog piepjonge
federatie, zeker omdat de meeste grote
spelers al meedoen of willen meedoen.

De agenda van
de Belgische Federatie
Gevel- en Dakgroen
staat al aardig vol.
Overheid

De overheid is zich bewust van het
potentieel van groendaken en -gevels.
Ze legt steeds vaker ecologische ver
plichtingen op. Een groendak maakt de
omgeving niet alleen aangenamer. Het
is ook een supercombinatie met zonne
panelen. Op een groendak hebben deze

15 tot 20 % meer rendement op warme
dagen, dat bewijzen testen. Bovendien
zijn groendaken een middel om de rio
lering te ontzien bij zware regenval.
Simon Perneel: “De nieuwe vereni
ging zal de overheden beter informe
ren, een beter beleid promoten en een
aanspreekpunt zijn. Vroeger gaven veel
steden en gemeenten premies aan par
ticulieren en bedrijven die groendaken
plaatsen. Sinds de crisis van 2008 lijkt
dat enthousiasme wat teruggelopen. Ze
moeten gevel- en dakgroen weer meer
gaan promoten met concrete initia
tieven. Steden als Gent, Antwerpen
en Brussel zijn niet slecht bezig op dat
gebied, maar in sommige andere kan het
beter.”
De agenda van de Belgische Federatie
Gevel- en Dakgroen staat al aardig vol.
Er moeten dus prioriteiten gesteld wor
den. Praktijkopleiding voor installateurs
van groengevels en -daken hoort daar op
de korte termijn nog niet bij. De leden
beseffen het belang van opleiding, en
sommigen zijn daarbij al betrokken.
Maar voorlopig gebeurt dat niet gestruc
tureerd vanuit de nieuwe federatie.
Er zullen wel infodagen volgen voor
architecten en hoofdaannemers. Ze
kunnen daar rekenen op een scholing
van hoge kwaliteit, zodat ze een beter
inzicht krijgen in alle verschillende sys
temen en oplossingen.

•

INFO :
Via www.confederatiebouw.be vindt u het
adres van de Belgische Federatie Gevel- en Dakgroen.
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