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VERENIGINGEN

Nieuwe FAC-richtlijnen

Levende gevels
De vraag stijgt om gevels te bekleden 
met groen om op een duurzame en eco-
logische manier de natuur binnen te la-
ten in onze bebouwde omgeving. In na-
volging van groendaken zijn ook groene 
gevels ontstaan, oorspronkelijk met 
klimplanten aan de muur. 

Door de ontwikkeling van nieuwe mate-
rialen en technieken is de groene gevel 
steeds meer uitgegroeid tot een vertica-
le tuin. De Franse botanist Patrick Blanc 
is één van de grondleggers die systemen 
voor de verticale tuin heeft uitgewerkt. 
Inmiddels zijn verschillende oplossingen 
verkrijgbaar voor interieur en exterieur. 
Met deze richtlijn wil FAC informeren 
over enkele bestaande systemen, zodat 
de drempel om te starten met dergelijke 
projecten verlaagd wordt.

In deze FAC-richtlijn komen verschil-
lende systemen aan bod om groen en 
planten te integreren in een gevel. De 
voor- en nadelen, valkuilen en beoorde-
lingscriteria worden toegelicht; enkele 
systemen worden met elkaar vergeleken 
en tot slot zijn er een paar gevallenstu-
dies met toepassingen van groen in de 
gevelbouw. Aangezien de doelgroep in 
de sector van de gevelbouw gesitueerd 
wordt, ligt de nadruk meer op techni-
sche dan op plantkundige aspecten.

Op de keuze van planten en substraten 
wordt beperkt ingegaan, aangezien dit 
buiten de doelstellingen van FAC valt. 
Er wordt wel verwezen naar organisaties 
met een gespecialiseerde kennis over 
planten en hun groeiwijze, substraten, 

voeding en irrigatie, enz. De botanische 
factoren blijken immers het slagen van 
een levende gevel vaak sterker te bepa-
len dan de technisch correcte uitvoering 
ervan.

Zo is er de testopstelling van het PCS, 
waarbij verschillende types levende ge-
vels naast elkaar staan en jarenlang 
nauw opgevolgd worden m.b.t. de le-
vensvatbaarheid van de planten, het wa-
ter- en elektriciteitsverbruik, de investe-
ring, enz.

De FAC-richtlijn wil vooral technische 
informatie verschaffen over bestaande 
concepten en integratiemogelijkheden 
in en aan de gevel om zo creativiteit en 
innovatie te stimuleren onder de FAC-
leden en -partners en andere betrok-
kenen in de gevelbouw. Op die manier 
hoopt FAC bij te dragen tot een betere 
kennis van een kwaliteitsvolle plaatsing 
van een levende gevel als element dat 
een meerwaarde biedt op esthetisch, 
ecologisch en architecturaal vlak. 

Bouwknopen en 
luchtdichtheid
Gebouwen nemen een belangrijk deel 
van het energiegebruik voor hun reke-
ning. De energieregelgeving wordt ook 
steeds strenger en de bouwsector moet 
snel mee evolueren. Daarom wordt ex-
tra aandacht voor bouwknopen en lucht-
dichtheid steeds belangrijker voor het 
behalen van de gevraagde energiepres-
taties. Om nieuwe innovaties steeds in 
onze huidige bouwprocessen te integre-
ren zijn opleiding, overleg en controle 

De Federatie Aluminium 
Constructeurs (FAC) tracht o.m. 
haar kennis te delen buiten de 
bedrijfs¬grenzen door het FACtory-
project. FAC-richtlijnen worden op 
regelmatige tijdstippen uitgegeven 
met specifieke onderwerpen 
over aluminium schrijnwerk 
zoals ‘U-waardeberekening’ en 
‘Duurzaamheid in aluminium 
schrijnwerk’. De jongste publicaties 
handelen over ‘Levende gevels’ en 
‘Bouwknopen en luchtdichtheid’.


