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SAMENVATTING 

Het veranderende klimaat is vooral in binnensteden zichtbaar door de hoge 
mate van verstening die hier te vinden is. Juist op deze plekken zijn er weinig 
oplossingen voor hittestress en wateroverlast mogelijk, omdat de ruimte boven 
en onder de grond vaak beperkt is. In dit onderzoek werkten de 
Hanzehogeschool en The Leaf vof in een consortium met ondernemers en 
publieke organisaties aan het ontwikkelen van een oplossing voor deze 
problemen: de Leaf. Een ‘Leaf’ is een groene pergola die meerdere thema’s als 
hittestress, wateroverlast, biodiversiteit en circulariteit combineert in één 
oplossing. Het primaire doel van dit onderzoek was om de effectiviteit, 
haalbaarheid en rendabiliteit van een Leaf in de praktijk te toetsen. Daarvoor 
is een design thinking aanpak gevolgd, waarin verschillende methoden zijn 
gebruikt om onderzoeks- en ontwerpstappen te doorlopen. De uiteindelijke 
ontwerpen zijn uitgewerkt in fysieke prototypes met verschillende 
karakteristieken die vervolgens op hun effectiviteit zijn getest en vergeleken. 
Het onderzoek is met een interdisciplinair team van studenten en onderzoekers 
uitgevoerd, met ondersteuning van verschillende experts uit de praktijk. 
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H1 – INTRODUCTIE 

A
A

N
LE

ID
IN

G
 

In dit onderzoek werkten de Hanzehogeschool en The Leaf vof samen aan het 
ontwikkelen en testen van een oplossing voor de klimaatproblemen in 
(binnen)steden. Door het veranderende klimaat kampen deze gebieden met 
toenemende uitdagingen als hittestress, wateroverlast en verlies aan 
biodiversiteit. Een gedeelde oorzaak voor deze problemen ligt in de hoge mate 
aan verstening in (binnen)steden. Deze stenen oppervlaktes houden meer en 
langer warmte vast door het zogenaamde albedo effect en zorgen ervoor dat 
water niet direct in de ondergrond kan verdwijnen, waardoor er risico’s op 
overstromingen ontstaan. Tegelijkertijd is de ruimte voor oplossingen in deze 
gebieden erg gering door de hoge concentratie van functies en gebruikers.  
 
De oprichters van The Leaf zien hiervoor een oplossing: grote groene 
stadspergola’s. Deze nemen relatief weinig ruimte in op en onder de grond, 
maar kunnen wel een groot oppervlakte groen toevoegen aan (binnen)steden. 
De overkappingen van pergola’s bieden extra schaduw die tot verkoeling leidt, 
er kunnen verschillende plantsoorten op en om de pergola’s worden geplaatst 
en ze kunnen ook een rol spelen in het bergen of beter afvoeren van overtollig 
regenwater, bijvoorbeeld door het verbeteren van ondergrondse infiltratie of 
het tijdelijk opvangen in een ingebouwde buffer. Terwijl pergola’s al lang 
meegaan zijn hun toepassingen als (grootschalige) oplossing voor 
klimaatproblematiek in (binnen)steden nog nauwelijks onderzocht. 

Het doel van dit onderzoek is dan ook om het concept voor een 
klimaatadaptieve pergola te verkennen en om diens effectiviteit, 
(commerciële) haalbaarheid en rendabiliteit te onderzoeken. Omwille van deze 
brede vragen zijn een aantal subdoelen opgesteld, uiteenlopend van het doen 
van vooronderzoek naar bestaande voorbeeldprojecten, het verzamelen van 
advies van experts, het uitwerken van ontwerpmogelijkheden en het 
ontwikkelen, testen en vergelijken van prototypes met verschillende 
karakteristieken.  
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Dit rapport behandeld in hoofdlijnen het verloop en de uitkomsten van het 
onderzoek dat met het interdisciplinaire studententeam plaatsvond. In het 
volgende gedeelte zal daarvoor eerst de aanpak worden toegelicht, gevolgd 
door een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de verschillende 
stappen in het onderzoek. Tot slot reflecteren we op de geleerde lessen en de 
(commerciële) haalbaarheid van het concept. Het uitgebreide achterliggende 
onderzoek wordt toegevoegd als bijlage aan dit rapport.  
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In het onderzoek kwamen verschillende thema’s aan bod die behandeld zijn 
door een interdisciplinair studententeam onder begeleiding van onderzoekers 
en verschillende experts uit de praktijk. Daarbij stonden verschillende 
vraagstukken centraal, zoals onder andere: Aan welke eisen moet een Leaf 
voldoen? Wat zijn mogelijke toepassingen van een Leaf? Welke 
ontwerpmogelijkheden sluiten aan op deze eisen en toepassingen? Welke 
materialen en technieken zijn nodig om een Leaf duurzaam en robuust te 
maken? Wat kost het om een Leaf te ontwikkelen? Hoe kan een Leaf bijdragen 
aan bewustwording van voorbijgangers en klimaatadaptief gedrag 
aanmoedigen? Hoe meet en deel je de effectiviteit van een Leaf? De 
antwoorden op deze vragen leiden tot een aantal uitgewerkte concepten voor 
klimaatadaptieve pergola’s en leveren een beeld op van de commerciële 
haalbaarheid van en toekomstige bedrijfsvoering met deze concepten.  
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H2 – AANPAK 
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Voor het uitvoeren van dit haalbaarheidsonderzoek is een multidisciplinair 
team samengesteld van studenten, onderzoekers en professionals uit publieke 
organisaties en ondernemingen. Er was op dagelijkse basis communicatie 
tussen de teamleden en we kwamen regelmatig samen om de vorderingen, 
ideeën en vervolgstappen te bespreken. Elk van deze partijen had een rol in dit 
project: 
 

• STUDENTEN: voerden het grootste deel van het inhoudelijke onderzoek 
uit. Eén van de eerste stappen die we ondernamen was het werven van 
studenten die via een werkervaringsstage of afstudeeronderzoek 
konden bijdragen aan het project. Dit leverde een groep op van 7 
studenten van verschillende maatschappelijke en technische 
opleidingen: bouwkunde, industrieel productontwerp, commerciële 
economie, ruimtelijke ordening en toegepaste psychologie. Deze groep 
doorliepen gezamenlijk de werkpakketten van het onderzoek door en 
koppelden hun individuele scripties en stageproducten aan dit 
groepswerk.  

• ONDERZOEKERS: coördineerden het onderzoek, regelden de logistieke, 
financiële en administratieve aspecten, begeleidden de studenten en 
zagen toe op de kwaliteit van de inhoud.  

• EXTERNE PARTNERS: hadden verschillende rollen, van adviserend en 
begeleidend tot het ondersteunen in de totstandkoming en sponsoring 
van de prototypes. De samenstelling van de partners varieerden van 
ondernemers op gebied van circulaire materialen, civiele techniek en 
maatschappelijke opgaven tot beleidsmedewerkers van gemeenten, 
aannemers, architecten en plantexperts. 

Dit onderzoek bestond uit verschillende werkpakketten, gebaseerd op de 
‘Design Thinking’ aanpak. Hierin wordt een concept verkend door middel van 
verschillende onderzoeksmethodes, uitgewerkt in ontwerpen, ontwikkeld als 
prototypes en tot slot getest op effectiviteit en haalbaarheid. De werkpakketten 
representeren de stappen in deze methode, met elk een eigen aanpak die hier 
wordt toegelicht: 
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  1. PROGRAMMA VAN EISEN: De eerste onderzoekstap heeft geleid tot een 
onderbouwde lijst van criteria waar een klimaatadaptieve pergola of Leaf aan 
moet voldoen. Dit programma van eisen is opgesteld aan de hand van 
interviews en deskresearch. De interviews hadden als bijkomstig effect dat de 
studenten bekend werden gemaakt met de complexiteit van projecten in de 
binnenstad en de verschillende vakgebieden die hierbij komen kijken. Er zijn 13 
interviews gehouden met verschillende experts en ook de input van 14 eerdere 
interviews van de oprichters van de Leaf is gebruikt. Vanwege de uiteenlopende 
vakgebieden van deze experts is geen vaste vragenlijst gebruikt, maar is voor 
elk semigestructureerd interview steeds een gerichte vragenlijst opgesteld. 
Deze vragenlijsten en de getranscribeerde interviews zijn opgenomen in de 
bijlagen. Op basis van de criteria die uit de interviews naar voren zijn gekomen 
is verdiepend onderzoek gedaan in vakbladen en publicaties, richtlijnen en 
online bronnen. Hiermee is uiteindelijk een overzicht ontstaan van eisen en hun 
concretere definities, de bronnen waaruit deze vandaan komen en of ze 
essentieel, belangrijk of vooral een wens zijn. 

 

2. BEST PRACTICES: In de tweede stap is door middel van een 
inventarisatieonderzoek van voorbeeldprojecten een voorzet voor de 
ontwerpstappen gemaakt. Hiervoor is eerst op basis van het programma van 
eisen een onderscheid gemaakt in een aantal hoofdthema’s (bv. circulariteit, 
klimaatadaptatie, vergroening, etc.). Voor elk van deze thema’s is gezocht naar 
een aantal internationale voorbeeldprojecten, die iets opvallends of 
toonaangevends hebben gedaan en daar bekendheid mee hebben gekregen. 
Via deskresearch in voornamelijk online bronnen is verdiepend onderzoek 
gedaan naar deze voorbeeldprojecten, waarbij is gekeken naar de context 
waarin deze projecten succesvol waren en de sleutelfactoren die tot dit succes 
leidden. Samen vormen deze best practices en hun sleutelfactoren een 
inspiratiedocument voor de ontwerpfase. 

 

3. ONTWERPEN: In de derde stap zijn via verschillende ontwerpmethodes 
de mogelijke vormgeving en toepassingen van de Leafs verkend. Hiervoor is 
eerst een overzicht gemaakt van de belangrijkste vraagstukken vanuit de 
opdrachtgevers en criteria waar het ontwerp aan moet voldoen. Via het ‘Fish-
Trap-Model’ in een co-creatie sessie met studenten, ondernemers en 
onderzoekers eerst divergerend en daarna convergerend gebrainstormd over 
mogelijke Leafs. Dit leverde tientallen ontwerpen op. Vervolgens zijn een aantal 
belangrijke onderdelen van de Leaf onderscheidden (denk bijvoorbeeld aan 
materiaal, wateropvang, schaduwvorming, etc.), en is per onderdeel gekeken 
welke variaties er in de gemaakte ontwerpen zaten.  
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  Deze ontwerpen zijn verzameld in een zogenaamde ‘morfologische tabel’, 
waarmee systematisch ontwerpkeuzes gemaakt konden worden. In de laatste 
stap werden de verschillende ontwerpen in een keuzematrix gezet waarin ze 
per criterium uit het programma van eisen konden worden beoordeeld. Elk 
criterium kreeg daarvoor een weging en werd per ontwerp door ieder teamlid 
een score toebedeeld. Opgeteld leidde dat tot een top 3 ontwerpen die in detail 
werden uitgewerkt en beschreven. In deze fase heeft één van de studenten via 
een vergelijkbare methode aan het ontwerpen van de Leaf sensor gewerkt. 

 

4. PROTOTYPING: In de vierde fase werkten we de ontwerpen uit in 
schaalmodellen om ze in de praktijk te kunnen testen. Hiervoor zijn de 
ontwerpen eerst omgezet naar bouwtekeningen. In deze vertaling zijn er op 
basis van technische haalbaarheid, tijd en budgetten een aantal keuzes 
gemaakt met betrekking tot functionaliteit van de prototypes. Daarbij is ervoor 
gekozen om de prototypes te focussen op schaduwwerking en 
hittestressreductie. In overleg met de beheerders van de Klimaatproeftuin op 
BuildinG konden de prototypes op deze locatie worden ontwikkeld, getest en 
permanent geplaatst. Na afloop zijn er met behulp van vier ontwikkelde Leaf 
sensoren metingen gedaan naar gevoelstemperatuur op twee warme dagen, 
om zo het effect van de drie pergola’s ten opzichte van een nulmeting te meten. 

 

5. KOSTEN-BATENANALYSE: In de laatste stap zijn de verschillende 
ontwerpen met elkaar vergeleken. Hierin is gekeken naar de kosten en baten 
van de verschillende onderdelen in deze ontwerpen, en de toekomstige kansen 
en risico’s. Dit leverde een SWOT analyse op. Waar het originele doel van het 
onderzoek zich richtte op het creëren van een ideale samenstelling voor een 
klimaatadaptieve pergola, leerden we gaandeweg dat deze erg afhankelijk is 
van context en daarom niet teruggebracht kan worden tot één universele 
oplossing. Als slotproduct focusten we ons daarom op het creëren van een 
keuzematrix om een indicatie te geven van de kosten en baten van 
verschillende ontwerpkeuzes in verschillende omstandigheden. 

 

Aan het eind van dit rapport kijken we terug op de haalbaarheid van het 
concept aan de hand van 5 voor ons sleutelfactoren: effectiviteit (doen de 
pergola’s wat ze moeten doen?), rendabiliteit (is er een winstgevende 
bedrijfsvoering mogelijk?), organisatorische uitvoerbaarheid (zijn de 
benodigde kennis en kunde aanwezig?), maakbaarheid (zijn de pergola’s 
bouwtechnisch maakbaar en veilig?), maatschappelijk draagvlak (bieden de 
pergola’s diensten die maatschappelijk wenselijk zijn?). 
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H3 – UITKOMSTEN 
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Het programma van eisen beschrijft de belangrijkste criteria waar de Leafs aan 
moeten voldoen. Deze zijn bepaald aan de hand van interviews of desk 
research. Per criteria is een specificatie aangegeven, evenals een priorisering. 
‘Essentieel’ heeft in dit geval de hoogste prioriteit en geeft aan dat de pergola’s 
niet kunnen functioneren voor hun beoogde doel als deze niet zijn opgenomen. 
‘Belangrijk’ is een duiding voor eigenschappen die meegenomen moeten 
worden als het kan, maar die ook mogen ontbreken als daar goede 
argumentatie voor is. ‘Wens’ staat tot slot voor criteria die een grote plus aan 
het concept geven, maar die alleen hoeven worden meegenomen als daar 
ruimte, budget en tijd voor is. Een gecondenseerde versie van het programma 
van eisen is opgenomen op de volgende pagina. De belangrijkste bevindingen 
op een rij: 
-  
• De belangrijkste eisen aan een Leaf draaien enerzijds om 
klimaatbestendigheid (tevens het belangrijkste doel van een Leaf) en 
anderzijds om basisprincipes voor andere functies zoals bereikbaarheid, 
veiligheid en ruimte voor een multifunctionele inrichting. Deze criteria vormen 
samen logische basiseisen voor elke Leaf die ervoor moeten zorgen dat hij zijn 
hoofddoel behaalt en robuust genoeg is voor gebruik in de openbare ruimte. 

• Na deze basiseisen volgt een reeks eisen die afhankelijk van context 
meer of minder belangrijk zijn voor een Leaf. Denk daarbij aan eisen omtrent 
politieke aantrekkingskracht, zoals lage kosten, onderhoudsarm, stedelijke 
inpasbaarheid, en beperkte ondergronds ruimte-inname. Maar ook 
toevoegingen op de functionaliteiten van de Leafs, zoals verbetering van 
biodiversiteit, creëren van bewustwording, meten van effecten en het 
vergroenen van de binnenstad.  

 

 

In dit onderdeel zullen per werkpakket de belangrijkste resultaten visueel 
worden samengevat en kort worden beschreven. Daarbij geven we steeds aan 
wat de belangrijkste punten zijn die we meenemen in de beoordeling van de 
haalbaarheid van het concept. De uitgebreidere rapportage van het 
achterliggende onderzoek wordt opgenomen in de bijlage. 
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Samenvatting programma van eisen voor klimaatadaptieve pergola’s 

# PRIORITEIT CRITERIA DEFINITIE BRON
1 Essentieel Tegengaan wateroverlast Wateropvangfunctie voor minstens eigen oppervlakte Interviews: WV & JB

2 Essentieel Bereikbaar
Minimaal 2,5 meter hoog voor marktfuncties; 4,2 meter 
hoog en breed voor hulpdiensten

Interview WV; 
Brandweervoorschriften

3 Essentieel Gaat hittestress tegen
Temperatuur <35 graden; oppervlakte >200 m2; 
verhoogt luchtvochtigheid; minimaal 40% schaduw

Interview WV; Wageningen 
Environmental Research et 
al., 2020

4 Essentieel Veilig
NEN veiligheidsnormen >5 punten; bestand tegen zware 
regenval

Interviews: WV, JB, KB

5 Essentieel Passende plantenselectie
Verdampend effect, voldoende evapotranspiratie, 
inheems, winterhard, voedingsarm

Interviews: GM & RN

6 Essentieel Multifunctioneel
Ruimte voor functies als markt, wandelen, 
evenementen, protesten en terrassen

Interview RS

7 Belangrijk Stedelijk inpasbaar
Passend in stadsbeeld, passend in zichtlijnen, overloop 
naar omgeving; voldoende licht in omgeving

Interviews KB, IB, JB & DN

8 Belangrijk Smart Communiceert met sensoren en andere apparaten Opdrachtgevers

9 Belangrijk Onderhoudsarm

Planten zijn winterhard, droogtebestendig en groeien 
minder dan 100 cm/jaar; pergola is min. 10-15 jaar 
vitaal; eigen watervoorziening; weinig 
onderhoudskosten; hufterproof

Interview WV

10 Belangrijk Vergroening Planten groen door het jaar en bloemrijk Interview WV
11 Belangrijk Bovengronds Minimale ruimteinname ondergronds Interview WV

12 Belangrijk Politiek aantrekkelijk
Architectonische allure, onderhoudsarm, passend in 
wijkbeeld, aantrekkelijke prijs

Interviews: WV, RS, JB & KB

13 Belangrijk Verbetert biodiversiteit Meer insectsoorten, diversiteit aan planten Interview GM
14 Wens Modulair Uitwisselbare en vervangbare onderdelen Opdrachtgevers

15 Wens Sterke merkidentiteit Commercieel aantrekkelijk, herkenbaar, iconisch Interviews: RD, EK& MB

16 Wens Ruimte voor participatie Interactieve elementen, bewustwording; call to action Interview NG
17 Wens Comfort in winter Geen koeling in winter Interview DN

18 Wens Psychologische behoeften
Pergola zorgt voor subjectieve veiligheid; 
verbondenheid met natuur; ontspanning

Universiteit Wageningen & 
Hop, 2013

19 Wens Circulair Gemaakt van gerecyclede materialen; herbruikbaar Opdrachtgevers

20 Wens Dempend Dempt omgevingsgeluid met 3-4 decibel
Wageningen Env. Res. et al., 
2020

21 Wens Verbetert luchtkwaliteit Filtering fijnstof Opdrachtgevers

PROGRAMMA VAN EISEN

• Een laatste reeks eisen zouden goede toevoegingen vormen voor een 
Leaf, maar zijn niet bepalend voor diens functioneren. Denk aan de toevoeging 
van duurzame, circulaire en modulaire elementen in het ontwerp van een Leaf, 
of extra functies zoals geluidsdemping, verbetering van luchtkwaliteit, cultureel 
(als stadsicoon) of voor verbetering van welzijn van voorbijgangers. Deze eisen 
kunnen bijdragen aan de haalbaarheid, kwaliteit en wensbaarheid van de 
Leafs, maar vereisen wel grotere investeringen. 
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Als een zijproduct voor de latere meetstappen in het onderzoek heeft één van 
de studenten een Leaf sensor ontwikkeld. Hiervoor is een apart programma 
van eisen opgesteld die hieronder terug te zien is: 

# PRIORITEIT CRITERIA DEFINITIE

1 Essentieel Temperatuurmeting
Gevoelstemperatuur: luchtvochtigheid, windsnelheid, 
lichtintensiteit, temperatuur

2 Belangrijk Centrale display
Communicatie met sensoren; eigen stroombron; 
hufterproof; weerbestendig

3 Belangrijk Bewustwording
Interactieve weergave metingen; zichtbaarheid voor 
voorbijgangers

4 Belangrijk Mobiel
Sensoren zijn verplaatsbaar; eigen stroombron; 
modulair

5 Wens Onderhoudsfunctie
Geeft groei planten, droogte in bodem en stand 
waterbuffer weer tbv onderhoud

6 Wens Overige metingen Fijnstof/luchtkwaliteit; evapotransporatie

Deze eisen volgen de lijn van het eerdere programma van eisen, waarin de 
meest essentiële eis draait om het primaire doel van de sensor: het meten van 
de gevoelstemperatuur. Bijkomende belangrijke maar contextafhankelijke 
functies zijn een centraal display ten behoeve van bewustwording en het 
mobiel maken van de sensoren. Tot slot zijn er een aantal extra functies die niet 
persé nodig zijn, zoals informatie over de onderhoudsstatus van een Leaf en 
extra sensoren voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit en evapotranspiratie. 

Samenvatting programma van eisen voor slimme Leaf sensoren 
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De best practices zijn voorbeeldprojecten die op verschillende thema’s 
leerlessen kunnen bieden voor de ontwikkeling van de Leafs. Ze komen van 
over de wereld, gaan soms over plaatsgebonden projecten en soms over 
breder verspreide producten. Deze staan in de tabel op pagina 12 samengevat 
en zijn uitgebreider beschreven in het werkpakket in de bijlagen. De 
belangrijkste bevindingen op een rij: 

• Er zijn veel voorbeelden waarin vergroening, biodiversiteit en 
klimaatadaptatie met relatief weinig ingrepen multifunctioneel kunnen worden 
gemaakt. Bijvoorbeeld door de koppeling met bewustwording, recreatie of 
leefbaarheid. Dit kan leiden tot besparing van kosten verlagen of tot meer 
maatschappelijk draagvlak voordoor projecten vergroten. 
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• Onder de voorbeeldprojecten zit veel inspiratie voor de bedrijfsvoering 
achter de Leafs. Zo kan vergroening op de pergola’s als een dienst inclusief 
onderhoud worden aangeboden zoals in de ‘Westblaak’ in Rotterdam, kan er 
met lokale partijen worden samengewerkt in ruil voor sponsorschap of 
reclamevoering zoals in de ‘Gardens by the See’ in Singapore, of zijn er 
mogelijkheden als toepassing op terrassen zoals bij ‘Dakopbouwen’ in Den 
Haag. 

• Modulariteit en beweegbaarheid zijn nieuwe maar interessante 
ontwerpthema’s waar veel ideeën in zitten die de flexibiliteit van een Leaf 
kunnen verbeteren. Daarmee kan een Leaf zich bijvoorbeeld aanpassen aan 
wisselende weersomstandigheden of wisselende functies op een plek en wordt 
het een veelzijdiger concept.  

• Er is een sterk onderscheid in de insteek van de voorbeeldprojecten. 
Sommigen richten zich met maatwerk op de lokale context en creëren beleving 
en bewustwording via unieke ontwerpen, terwijl andere projecten op grotere 
schaal goedkoper geproduceerd kunnen worden voor gebruik op verschillende 
plekken. Beide hebben voor- en nadelen en zouden ook voor Leafs 
verschillende doeleinden kunnen vormen. 
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# THEMA PROJECT LOCATIE LEERLESSEN

1 Klimaat Damsterplein Groningen
• Ruimte efficiënt indelen
• Leefbaarheid door zichtbaar groen

• Rust en kalmte door bewegend water
• Water herbruiken

2 Klimaat Meerwijk Haarlem
• Neem bewoners vanaf begin mee
• Functies combineren

• Optimaliseer de biodiversiteit

3 Klimaat Regenton -
• Waterbuffer (geen zuivering)
• Bladfilters aanvullend beschikbaar

• 1x p.j. reinigen, in schaduw plaatsen
• Afgesloten systeem

4 Klimaat
Urban Water 
Buffer

-
• Wateropslag elders (diep onder de grond) • Hoge kosten, hoge capaciteit

5 Klimaat Rainwinner -
• Zwanenhals voorkomt stank in water
• Donkere kleuren voorkom algengroei

• Dikke wanden voor isolatie water

6 Klimaat The Park Las Vegas • Staal als constructiemateriaal • Bewustwording en verkoelen combineren

7 Klimaat
Schaduwrijk 
lopen

-
• Bedek looproutes met schaduw
• Minimaal 40% schaduw in vitale gebieden

• Max 300 meter wonen van groen

8 Participatie Supertrees Singapore
• Voorbeelden voor bewustwording
• Toerisme voor eigenaarschap en inkomsten

• Laat effectiviteit zien
• Energieopwekking in project verwerken

9 Participatie
Groen voor 
grijs

Oisterwijk
• Belang van effecten monitoren
• Meekoppelkansen zoeken met onderhoud

• Communicatie afstemmen op mensen

10 Participatie
Groen in de 
wijk

Arnhem
• Betrek brede doelgroep
• Elk project en plek een eigen aanpak

• Promoot lokaal eigenaarschap

11 Leefbaarheid High Line New York • Gebruik bestaande structuren • Maak groen beleefbaar en herkenbaar

12 Leefbaarheid Tripods Boston
• Belang van interactieve ontwerpen
• Zorg voor een (circulair) verhaal

• Creëer beleving met zintuigen

13 Modulariteit
Bouwdeel 
D(emontabel)

Delft
• Staal is licht met veel draagvermogen
• Staal is 100% recyclebaar

• Staalconstructie moet in fabrieken
• Materiaalcombinaties zijn mogelijk

14 Modulariteit Dakopbouwen Den Haag
• Lamellen om licht te beïnvloeden
• Lamellen als ondergrond voor groen
• Terraswarmers voor recreatie

• Hout is kwetsbaar in de bouw
• Lamellen kunnen van aluminium, is 3x lichter, 
net zo sterk en heeft langs levensloop

15 Modulariteit
Woonwijk van 
de toekomst

Groningen
• Materialen met lange levensloopcyclus
• Demontabele pergola's snel te bouwen

• Bij demontabel bouwen rekening houden met 
transport

16 Vergroening US Expo '15 Milaan • Combineer vergroening met eetbaarheid • Invloed op licht door beweegbaarheid

17 Vergroening Westblaak Rotterdam
• Groen als een service
• Groei klimplanten gaat langzaam zonder 
begeleiding

• Bevloeiingsysteem goed onderhouden
• Zichtbaar groen veel invloed op publiek
• Rekening houden met lichtinval

18 Vergroening
The Grand 
Arbour

Brisbane
• Kleuren planten zorgen voor wow-effect • Klimplanten relatief weinig constructie nodig

19 Vergroening Busstation Heerlen
• Rekening houden met giftigheid planten
• Wintervaste planten vangen veel wind
• Wintergroene planten vormen sneeuwgevaar

• Hoge klimplanten hebben hoogwerker nodig 
voor onderhoud

20 Vergroening Koele plekken -
• 10% groen leidt tot 0,5 graad afkoeling
• 80% gebruikers vindt koele plek belangrijk

• Max gevoelstemperatuur moet <35 graden

21 Materialen Tower Hy-Fi New York
• Mycelium bakstenen als bouwmateriaal
• Schimmelvrij product dat water vasthoudt

• Duur maar hernieuwbaar product

22 Materialen Ashcrete - • Duurzame variant van beton
23 Materialen Ferrari World Abu Dhabi • Aluminium als bouwmaterial is erg vormbaar • Hoog draagvermogen en duurzaam

24 Materialen
Walt Disney 
Concert Hall

Los Angeles
• Staal als bouwmateriaal is erg vormbaar
• Staal op zichzelf wordt snel heet

• Staal is bestand tegen corrosie

25 Marketing
Gardens by the 
Bay

Singapore
• Sociale media als marketingsstrategie
• Partnerschappen met bekende mensen

• Investeringen ruilen voor VIP sponsorschap

BEST PRACTICES

Samenvatting best practices en geleerde lessen 
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In de ontwerpfase is via verschillende stappen toegewerkt naar drie ontwerpen. 
Een deel van de uitkomsten van deze stappen is op de volgende pagina terug 
te zien. Het volledige werkpakket is opgenomen in de bijlagen. De drie 
ontwerpen die hieruit voortkwamen scoorden het hoogst op het programma 
van eisen en worden hieronder kort beschreven. 

DE WAVE (links): Deze pergola heeft met een golvende stijl de meest 
architectonische allure. De golven zijn in de omschakeling naar prototypes 
achterwege gelaten ten behoeve van de maakbaarheid. Met gevlochten 
wilgentakken krijgt deze pergola een natuurlijke uitstraling en het meest dichte 
dakoppervlakte. Dit zorgt voor meer afkoeling. De beplanting bestaat 
voornamelijk uit inheemse soorten die bij de natuurlijke uitstraling past.  

DE LEAF (midden): Dit is het meest simpele ontwerp, met de minste 
dakbedekking. Het is ontworpen in de vorm van een blad, om zo een stuk 
herkenning en bewustwording te creëren. Langs de nerven van het blad kunnen 
planten groeien. Er blijven relatief grote openingen in het dakoppervlakte, 
waardoor er in combinatie met bladverliezende planten ’s winters veel ruimte 
voor licht en warmte is. Toepassingen voor wateropvang ontbreken nog.  

DE SQUARE (rechts): Tot slot staat bij de Square flexibiliteit centraal. Het 
ontwerp bestaat uit een aantal bakken verspreid in een dampatroon. De 
geplande invulling bestaat uit sedumbakken, maar er zijn ook toepassingen 
van andere planten of functies zoals zonnepanelen mogelijk. De bakken 
kunnen er ook uitgehaald worden om meer licht door te laten en het ontwerp 
is makkelijk schakel- en schaalbaar. 
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Uitkomsten van de verschillende ontwerpstappen 

STAP 1
BRAINSTORMS

STAP 2
UITWERKEN

STAP 3
TOETSEN

STAP 4
VERDIEPEN

STAP 5
BOUWRIJP

ONTWERPSTAPPEN
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  Als onderdeel van het onderzoek 
is er ook een slim meetsysteem 
ontworpen met oog voor zowel 
functionaliteit als vormgeving die 
aansluit op de stijl van de Leafs. 
Omwille van het beperkte budget 
voor de sensoren zijn deze 
gefocust op temperatuur, 
luchtvochtigheid en licht-
intensiteit. Dit pakket kan in de 
toekomst worden uitgebreid met 
bijvoorbeeld een windsnelheids-
meter en een luchtkwaliteits-
meter. 

Visualisatie van het kastje met sensoren 
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In de bouwfase zijn de drie ontwerpen daadwerkelijk gebouwd om tests mee 
uit te voeren. Voordat ze op hun definitieve bestemming werden geplaatst 
werden ze eerst op palen van 1 meter hoog gezet op een versteende 
ondergrond. Op deze manier konden we ze onder gelijke omstandigheden met 
een zelfde ondergrond uittesten. Vanwege de beschikbare sensoren is er getest 
op temperatuur, lichtintensiteit en luchtvochtigheid met behulp van de speciaal 
ontworpen meetkastjes. De tests zijn uitgevoerd op 15 en 17 juni 2022, dagen 
waarop het warm was (resp. 21 en 23°C) en overwegend zonnig. Hieronder volgt 
een overzicht van deze eerste meetresultaten. 

Testopstelling en overzicht van de drie prototypes, van links naar rechts: 
de Wave, de Leaf en de Square. De sensor met de nulmeter staat in de 

open lucht, op de afbeelding linksboven de Leaf. 
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TEMPERATUUR 

De grafieken van de temperatuurmetingen laten op de twee dagen 
verschillende resultaten zien. Op de eerste meet dag zorgt de Square 
gemiddeld voor een temperatuurdaling van 9,0 °C, de Wave een daling van 8,1 
°C en The Leaf een daling van 7,9 °C. Op de tweede dag meten liggen de 
verschillen minder ver uit elkaar. Op de tweede meet dag zorgt de Wave met 
een verschil van 2,24 °C voor de hoogste gemiddelde reductie, gevolgd door de 
Squares met 1,32 °C en de Leaf met 1,15 °C. Deze verschillen zijn waarschijnlijk 
toe te kennen aan de plaatsing van de nulmeting waarbij die op de eerste meet 
dag dicht tegen een gebouw aanstond wat de temperatuur resultaten heeft 
kunnen beïnvloeden. Op de tweede meet dag stond de nulmeting sensor weer 
relatief dichtbij de prototypes waardoor het effect van het prototype op de 
omliggende omgeving een rol heeft kunnen spelen. Daarnaast was het weer 
ook zonniger tijdens de eerste dag meten en hoe zonniger, hoe groter het effect 
van de schaduw. Het effect van de drie pergola’s op hittestressreductie lijken 
weinig te verschillen. 

De meetresultaten van de twee meetdagen, waarbij de gemiddelde temperatuur 
(°C) van elk kwartier is geplot 

LUCHTVOCHTIGHEID 

Ook de luchtvochtigheid laat verschillende resultaten zien op de twee 
meetdagen. De luchtvochtigheid van de nulmeting ligt op de eerste metingen 
aanzienlijk lager (tussen de 31% en 47%) dan onder de prototypes. Op de 
tweede dag liggen de resultaten weer dichter bij elkaar, waarbij de 
luchtvochtigheid onder de Leaf over het algemeen het laagst ligt. De hogere 
luchtvochtigheid onder de prototypes zou verklaard kunnen worden door de 
lagere mate van luchtdoorstroming onder de prototypes. Dit is niet persé 
negatief aangezien een luchtvochtigheid van tussen de 40% en 60% zoals 
gemeten onder de prototypes vaak als normaal wordt beschouwd. De 
verschillen tussen de eerst en tweede meetdag kunnen eveneens verklaard 
worden door het de verschillen in plaatsing en weer. 
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De meetresultaten van de twee meetdagen, waarbij de gemiddelde 
luchtvochtigheid (%) van elk kwartier is geplot 

LICHTINTENSITEIT 

De lichtintensiteit laat voor de eerste dag meten een nogal onregelmatig 
patroon zien, in de resultaten van de tweede dag meten volgt het een 
regelmatiger patroon. Over het algemeen laat de meting van de eerste dag 
zien dag zien dat de Wave het minste licht doorlaat en zijn de pieken en dalen 
in lichtintensiteit van de Square het grootst. Dit kan verklaard worden door het 
ontwerp met vakken, waarin de schaduw afwisselend volop aan- of afwezig is. 
Op de tweede dag meten volgt de Leaf een soortgelijk patroon aan de 
nulmeting, wat logisch is gezien de open vorm van de Leaf. Over het algemeen 
is de lichtintensiteit voor de Wave en de Square redelijk constant en aanzienlijk 
minder dan de nulmeting en de Leaf op dag 2. 

De meetresultaten van de twee meetdagen, waarbij de gemiddelde lichtintensiteit 
(Lux) van elk kwartier is geplot 

De resultaten geven een eerste inzicht in de effectiviteit van een Leaf, maar 
moeten ook als indicatief worden beschouwd. Om harde resultaten te vergaren 
moet er over een langere periode gemeten worden om problemen met 
bijvoorbeeld het plaatsen van de nulmeting sensor te voorkomen. Ook zullen 
op den duur de planten groeien, wat een extra verkoelend effect teweeg zal 
brengen. 
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In de afrondende fase van het project zijn aan de hand van alle voorgaande 
werkpakketten de belangrijkste voor- en nadelen, kansen en risico’s van elk 
prototype ten opzichte van de anderen in beeld gebracht.  

 

DE SQUARE 

De Square (biedt van alle drie de pergola’s de grootste veelzijdigheid aan 
toepassingen en verduurzamingsopties, met als tegenhanger het grootste 
prijskaartje. De vierkante vorm maakt het mogelijk om meerdere pergola’s 
naast elkaar te zetten en aan elkaar te koppelen om zo een groot oppervlakte 
te maken. De bakken zijn flexibel in te zetten en kunnen multifunctioneel 
gebruikt worden. Bovendien zorgen de standaardmaten van deze bakken 
ervoor dat de onderdelen van deze pergola op grotere schaal en eenvoudiger 
van duurzame kunnen worden gemaakt en sneller ter plekke in elkaar kunnen 
worden gezet. Tegelijk neemt de Square van de drie pergola’s het meeste 
materiaal in gebruik, wat vooral met oplopende materiaalkosten een risico 
vormt. Het voorbereiden en in elkaar zetten van deze pergola neemt daarmee 
ook de meeste manuren en kosten in beslag. Tot slot vormt het grotere gewicht 
een risico, vooral in combinatie met winterse omstandigheden.  

STRENGTHS WEAKNESSES
• Sedum dak vergroent, weinig onderhoud en water • Veel materiaal en bouwstappen, prijzigste variant

• Vergroening zonder groeitijd • Veel schaduw en verkoeling in de winter

• Modulaire opbouw/ontwerp • Geen afvoersysteem voor regenwater

• Veel dichte schaduw, onafhankelijk van planten • Weinig zicht op vergroening van onderaf

• Vetplanten en klimop zijn inheems • Hoger gewicht; risicovoller en zwaardere fundering nodig

• Makkelijk te transporteren en te bouwen door segmenten • Veel visuele impact en moeilijker in straatbeeld te passen

• Efficiënt ruimtegebruik door vorm • Stabiliteit met twee poten in beding

• Makkelijk op te schalen ontwerp door vorm

OPPRORTUNITIES THREATS
• Bakken zijn makkelijk vervangbaar > modulair • Kan te zwaar worden door regen

• Kan lichter door andere materiaalkeuzes • Vangt veel wind op

• Ruimte voor veel toepassingen zoals bv. Zonnepanelen • Door vele materiaal meest afhankelijk van prijsfluctuaties

• Meer materiaalmogelijkheden door standaardafmetingen

• Toepasbaar op meerdere schalen (terras & tuin tot plein)

SWOT Analyse - The Square

Samenvatting van de belangrijkste kosten en baten van de Square 
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  Wanneer er puur gekeken wordt naar de kosten voor de gebruikte materialen 
komen deze voor The Square ongeveer uit op 1740 euro. Wanneer er echter 
gekeken wordt naar de totaal gemaakte kosten inclusief een schatting van de 
loonkosten die gemaakt zouden moeten worden, komen de kosten ongeveer 
uit op 5476 euro. Deze kosten komen voornamelijk door de relatief hoge aantal 
uren om het product in elkaar te zetten en het huren van een hijskraam om het 
product te plaatsen. Daarnaast was het sedum voor het prototype gesponsord. 

 

DE LEAF 

De Leaf is de tegenhanger van de Square en de eenvoudigste pergolavariant. 
Door de iconische vormgeving als blad creëert het meer bewustwording dan 
de andere pergola’s. Verder zijn er relatief weinig materiaal, manuren en kosten 
nodig om de pergola te maken, terwijl de hoeveelheid verkoeling in de buurt 
komt van de andere Leafs. Het open ontwerp verstoort bestaande zichtlijnen in 
binnensteden minder en laat ook meer warmte en licht door in de winter. 
Tegelijk heeft de Leaf weinig onderscheidende functies en ook weinig ruimte 
voor aanvullende toepassingen. Door de vorm is hij moeilijk op te schalen en te 
schakelen aan andere Leafs. Tot slot zitten er veel aparte vormen in het 
ontwerp waardoor bouwmaterialen speciaal op maat moeten ontwikkeld en 
slecht herbruikbaar zijn. 

 

De kosten voor het materiaal van The Leaf komen met ongeveer 722 euro het 
goedkoopst uit door zijn eenvoudige ontwerp. Voor het bouwen en in elkaar 
zetten van dit prototype komen de geschatte kosten dan ook lager uit op 
ongeveer 2302 euro. 

 

STRENGTHS WEAKNESSES
• Iconische merkidentiteit • Minder schaduw door open ontwerp

• Extra bewustwording door vormgeving • Veel hoeken, minder modulair en enkelvoudig gebruik

• Planten die meekleuren in de seizoenen, beweegbaar • Weinig toe te passen functies

• Verstoort zichtlijnen het minst door open design • Moeilijk schakelbaar en opschaalbaar

• Makkelijkst te maken, minste materiaal en manuren • Geen functionaliteit omtrent wateropvang

• Open voor zonlicht en opwarming in de winter • Stabiliteit met twee poten in beding

OPPRORTUNITIES THREATS
• Veel variatiemogelijkheden binnen merkidentiteit van blad • Weinig onderscheidende features voor markt

• Wateropvang kan worden toegevoegd in pilaren • Planten en onderdelen moeilijk vervangbaar

SWOT Analyse - The Leaf

Samenvatting van de belangrijkste kosten en baten van de Leaf 



20 
 

 

  
DE WAVE 

De Wave heeft net als de Leaf een relatief eenvoudig ontwerp. Het is vooral 
ingestoken als eye-catcher met ronde vormen die golven nabootsen, en zorgt 
daardoor voor herkenning. Door het gevlochten dak biedt de Wave de meeste 
schaduw en afkoeling, heeft het een natuurlijke (en psychologisch positieve) 
uitstraling en is het relatief licht en goedkoop om te maken. Met de golven kun 
je bovendien veel variaties aanbrengen afhankelijk van de ruimte. Tegelijk zijn 
deze golvende vormen lastig om op grote schaal te produceren en kost het 
weven van de wilgentakken veel manuren. De Wave is ook lastig te 
onderhouden door het dichte takkenweefsel en kan bij dichte beplanting ook 
juist teveel schaduw creëren, wat vooral in de winter problemen kan geven.  

 

The Wave ligt qua kosten tussen de kosten van The Leaf en The Square in 
aangezien de materiaalkosten voor The Wave uitkomen op ongeveer 1004 
euro. Ook qua manuren die er nodig zijn om dit prototype te bouwen valt het 
tussen beide prototypes in en komen de totale realisatiekosten uit op ongeveer 
3225 euro. 

Samenvatting van de belangrijkste kosten en baten van de Wave 

STRENGTHS WEAKNESSES
• Moderne uitstraling die past in moderne stadsdelen • Veel manuren en maatwerk in weven van wilgentakken

• Veel schaduwwerking door wilgentakken • Golvende beweging moeilijk te fabriceren

• Gering gewicht en van goedkope materialen • Lastig op te schalen en aan elkaar te linken

• Sterke natuurlijke uitstraling (positieve effecten van groen)

OPPRORTUNITIES THREATS
• Wateropvang kan worden toegevoegd in pilaren • Kans op te veel schaduwwerking bij dichte beplanting 

• Veel variatiemogelijkheden in vorm afhankelijk van ruimte • Moeilijk te onderhouden en onderdelen te verbangen

• Ondergebruikt en hernieuwbaar materiaal in wilgentakken

SWOT Analyse - The Wave
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In dit onderzoek is de term ‘haalbaarheid’ opgesplitst in vijf criteria: effectiviteit, 
rendabiliteit, (organisatorische) uitvoerbaarheid, maakbaarheid en 
maatschappelijk draagvlak. Per criterium wordt kort gereflecteerd op geleerde 
lessen en inzichten om tot slot conclusies te trekken over de huidige 
haalbaarheid en stappen om die in de toekomst te verbeteren. 

 

EFFECTIVITEIT 

Hierbij gaat het om de vraag of de pergola’s kunnen doen wat ze moeten doen: 
hittestress en wateroverlast tegengaan en biodiversiteit verbeteren. In de 
onderzoek- en ontwerpstappen zijn voor alle drie de thema’s volop ideeën en 
voorbeelden verzameld die in de toekomst in de pergola’s kunnen worden 
verwerkt. Omwille van beperkte tijd, budget en bouwtechnische vaardigheden 
hebben de uitgewerkte prototypes zich vooral gefocust op het tegengaan van 
hittestress. Uit de metingen bleek dat de pergola’s duidelijk een verkoelend 
effect (tot wel 8 graden) hebben ten opzichte van een nulmeting. De effecten 
van de beplanting op de biodiversiteit is vanwege de groeitijd van de planten 
nog niet meetbaar en de ideeën voor het opvangen van water zijn niet 
meegenomen in deze prototypes. Voor beide zou vervolgonderzoek nodig zijn 
om conclusies over de effectiviteit te kunnen trekken. 

 

RENDABILITEIT 

Als commercieel product is het ook van belang dat de pergola’s kunnen worden 
ontwikkeld tegen een prijs die marktconform en wenselijk is. Door het 
ontwikkelen van de prototypes in dit onderzoek hebben we een goed beeld 
gekregen van de kosten voor een houten variant (zie werkpakket 5). Alhoewel 
de Leafs van hout gemaakt kunnen worden zal er hoogstwaarschijnlijk eerder 
voor een ander materiaal worden gekozen in verband met onderhoud, 
duurzaamheid, kosten en draagkracht. Hiervoor hebben we momenteel alleen 
nog indicaties van prijzen.  
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Daarnaast is het businessmodel van  belang voor de rendabiliteit. Er zijn in dit 
onderzoek verschillende soorten bedrijfsvoeringen voorbijgekomen, 
uiteenlopend van Leaf als massaproduct voor particuliere en commerciële 
toepassingen, als gebiedsgericht project op maat of als een service voor het 
vergroenen van een gebied. Daarmee kan de organisatie achter de Leaf op 
verschillende manieren verdienen aan het concept. Bijvoorbeeld als 
projectadviseur waarbij ze Leafs promoten, op de lokale mogelijkheden en 
wensen aanpassen en coördineren in de ontwikkeling. Maar ook als verkoper 
van standaard Leafs. Door deze variatie aan mogelijkheden in bedrijfsvoering 
en ontwerp en de relatief geringe kosten ten opzichte van andere 
klimaatadaptieve maatregelen lijkt het concept rendabel. 

 

ORGANISATORISCHE UITVOERBAARHEID 

Om straks Leafs op grote schaal toe te passen moeten de benodigde kennis 
en vaardigheden voor het ontwikkelen van het concept aansluiten op de 
uitvoerende organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat een Leaf veel potentie 
heeft voor allerlei toepassingen, maar dat dit het ook extra complex maakt om 
het te realiseren. Voor het bouwen van dit soort projecten in de openbare 
ruimte bleek er niet alleen kennis nodig te zijn van bouwkunde of techniek, maar 
ook van planten, sensoren, esthetiek, ruimtelijke inpassing en regelgeving, etc. 
Alhoewel de huidige organisatie veel van de vereiste kennis en kunde bezitten, 
missen er ook nog cruciale expertises voor het ontwikkelen van Leafs, vooral 
rondom de techniek achter en bouw van de pergola’s. Het is daarom van 
belang om op zoek te gaan naar ofwel een partner die samen met het bedrijf 
wilt werken om Leafs te ontwikkelen of om het team uit te breiden. 

 

MAAKBAARHEID 

Het product valt of staat met de bouwtechnische maakbaarheid ervan, 
gebaseerd op mogelijkheden in materialen en constructies. In dit onderzoek zijn 
prototypes gemaakt van hout omwille van de lagere kosten, bewerkbaarheid 
en beschikbaarheid van het materiaal. Echter kleven er ook nadelen aan hout 
als bouwmateriaal, zoals de onderhoudsintensiviteit, het gewicht en de 
fluctuerende prijzen. In dit onderzoek zijn ook een aantal alternatieve 
materialen voorbijgekomen, zoals gerecycled plastic (niet sterk genoeg en 
momenteel grote productietekorten), staal, aluminium en verschillende 
duurzame beton-/steensoorten. Een aantal van deze materialen zijn in 
voorbeeldprojecten gebruikt en lijken veelbelovend. Er is verdiepend 
onderzoek nodig om hier conclusies over te trekken.  
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  Bouwtechnisch is het ons gelukt om drie robuuste en functionerende pergola’s 
te ontwikkelen op een 1:2 schaal en deze te installeren. Wel zijn er hierbij 
gaandeweg het project veel lessen geleerd. Waar de huidige opzet met twee 
kolommen op papier mogelijk leek, bleken er in de praktijk meer 
ondersteunende kolommen nodig te zijn om de pergola’s voor langere tijd 
stabiel en veilig te laten staan. Mogelijk kan dit worden opgelost met een ander 
materiaalsoort. De sensoren die ontwikkeld zijn voor het smart maken van de 
pergola’s bleken relatief makkelijk en goedkoop te realiseren. De sensorkastjes 
die nu zijn gemaakt zijn nog wel basisproducten en moeten in de loop van de 
tijd nog uitgebreid worden met een ingebouwde batterij, dataopslag en 
bluetooth om te communiceren met een centraal display. Concluderend bleken 
de pergola’s in dit onderzoek goed maakbaar te zijn, maar is er nog behoefte 
om dit te optimaliseren voor toekomstige productie. 

 

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK 

Omdat het succes van de pergola’s afhankelijk is van interesse vanuit de markt 
en publieke organisaties is het van belang dat er maatschappelijk draagvlak 
voor is of gecreëerd kan worden. Een belangrijk onderdeel van The Leaf is de 
maatschappelijke bewustwording die het toepassen van groen teweeg kan 
brengen bij mensen en hoe The Leaf dat met zijn producten het beste kan 
aansporen. Er zijn voorbeeldprojecten en ideeën uit interviews met experts 
voorbijgekomen die gebruikt kunnen worden om de Leaf beleefbaar en 
zichtbaar te maken en cultureel in te passen, waarmee het veel draagvlak kan 
creëren. 

Gedurende het onderzoek kwam er concrete interesse uit verschillende, eerder 
niet voorziene hoeken. Een van die hoeken was bijvoorbeeld vanuit de horeca 
om het concept toe te passen op terrassen. Daarnaast was er, naast de 
interesse uit Amstelveen, ook steeds meer interesse vanuit de Gemeente 
Groningen om het bijvoorbeeld toe te passen op het Damsterplein. Ook is er op 
het presentatiemoment van de prototypes vanuit verschillende hoeken 
interesse getoond door particulieren en ontstond er media-aandacht voor het 
project: Dagblad van het Noorden en Sikkom. Tot slot is uit het onderzoek 
gebleken dat er veel mogelijkheden voor toevoegingen en functie uitbreidingen 
van de Leafs zijn. Daarmee kan het product aangepast worden aan specifieke 
eisen van een gemeente of afnemer, wat potentieel voor meer draagvlak zorgt. 
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CONCLUSIE HAALBAARHEID 

Alle criteria in schouw nemend zou het concept in zijn huidige vorm al haalbaar 
moeten zijn. Bouwtechnisch is de basis van het product uitvoer- en maakbaar. 
Ze lijken (indicatief) effectief te zijn in het tegengaan van hittestress en zijn 
relatief goedkoop ten opzichte van andere klimaatadaptieve maatregelen. 
Bovendien is er al concrete interesse getoond voor afname van de Leafs en 
zijn er veel mogelijkheden om het concept aan te passen en uit te breiden op 
basis van wensen en lokale context, waarmee het aantrekkelijk kan worden 
gemaakt voor een diverse groep afnemers. Wel zijn er nog veel belangrijke 
stappen die gemaakt kunnen worden om de haalbaarheid te verbeteren en het 
proof of concept overtuigender te maken. Zo is er de wens om meer te 
experimenteren met materiaalkeuzes en hier een betere prijsindicatie van te 
kunnen geven. Ook zijn verdere ontwikkelingen en testen rondom wateropvang 
en biodiversiteit belangrijk en kan er gekeken worden naar aanvullende 
functies om het product veelzijdiger te maken. Om het product straks uit te 
kunnen rollen is vooral nog aanvulling van expertise rondom bouw en techniek 
in het team nodig. 
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Terugkijkend op het onderzoek zijn er een aantal kanttekeningen en gemaakte 
keuzes belangrijk om te noemen en uit te leggen, om zo de geleerde lessen in 
hun context te kunnen plaatsen. De belangrijkste lichten we hieronder toe. 

1. Zo was het vraagstuk dusdanig omvangrijk en complex dat het een 
uitdaging vormde om in één semester van concept naar grote schaalmodellen 
te komen. Elke stap was cruciaal voor het onderzoek en vormde de input voor 
de volgende. Vertraging in één stap leidde tot vertraging van het hele traject. 
Het gevolg hiervan was dat sommige fases op te hoog tempo doorlopen 
moesten worden en dat hiermee minder ruimte was voor het maken van 
afwegingen en reflecties op het traject. Zo was de ontwerpfase momenteel aan 
de korte kant en zijn er een aantal belangrijke criteria als wateropvang en 
biodiversiteit enigszins onderbelicht gebleven in de eindontwerpen. Verder 
hebben we in de aanpak teveel ruis veroorzaakt door bijvoorbeeld 
zijactiviteiten te organiseren. Zo hadden we een kennisuitwisselingstraject 
georganiseerd waarbij we regelmatig samenwerkten met studenten van een 
MBO-instelling, maar was dit achteraf gezien te veel in het al krappe 
programma. Een volgende keer is het beter om de aanpak simpeler te houden 
en te focussen op de hoofdtaken binnen het project. 



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. Ook vormde de gekozen schaal voor de prototypes een uitdaging en 
legde dit vooral focus op de bouwtechniek van de pergola’s. Gaandeweg het 
onderzoek ontstond de kans om de pergola’s op de Klimaatproeftuin van 
BuildinG te plaatsen, waar ze voor langere tijd opgenomen konden worden in 
een selectie van innovaties. Daarvoor was het van belang dat het mogelijk is 
om onder de pergola’s te kunnen lopen, wat leidde tot de keuze grote 
schaalmodellen van grofweg 2,5x5x4 (h*l*b) meter.  Dit had als voordeel dat de 
prototypes echt tot de verbeelding van mensen spreken en het een goed beeld 
geeft van de uitvoerbaarheid en maakbaarheid van de ontwerpen. Bovendien 
maakt dit het mogelijk om op langere termijn te testen en te leren wat de groei 
van planten doet voor de biodiversiteit. 

Tegelijk zorgde deze schaal dat veel van de focus in het voorbereiden en 
bouwen van de prototypes naar veiligheid en stabiliteit verschoof. Hierdoor was 
er omwille van budget en tijd alleen ruimte om verschillende soorten 
dakoppervlaktes te ontwikkelen en diens effecten op hittestress te testen. Met 
prototypes op kleinere schaal hadden we minder materiaalkosten nodig gehad, 
sneller kunnen bouwen en meer variaties in toepassingen en ontwerpvormen 
kunnen testen. In een vervolgonderzoek is het van belang om de insteek van 
de prototypes van tevoren af te bakenen en de schaal hierop aan te passen. 

3. Een uitdaging in het onderzoek was ook het uitvallen van meerdere 
studenten uit het team wegens verschillende persoonlijke en 
studiegerelateerde omstandigheden. Dit had een ‘ripple effect’ op de rest van 
de studentengroep, waardoor sommige fases in het onderzoek rommeliger 
verliepen. In combinatie met het hoge tempo en de omvang van het project 
betekende dit dat bijvoorbeeld het eerder genoemde ontwerpproces en het 
vooronderzoek minder gestructureerd en kritisch verliepen dan we hadden 
gewild, wat doorwerking heeft gehad op de volgende stappen en daarmee de 
uitkomsten van het onderzoek. En ook sommige thema’s zijn door dit uitvallen 
onderbelicht gebleven, zoals de toepassingen rondom wateropvang, 
bewustwording, marketing en bedrijfsvoering van de pergola’s. Dat zijn dan 
ook thema’s waar het meest behoefte is aan vervolgonderzoek. Gelukkig 
hadden we op de meest cruciale thema’s dubbele studentenbezetting, 
waardoor we de belangrijkste stappen goed hebben kunnen doorlopen. 

 4. Een laatste en kleiner punt van reflectie gaat over het uitvoeren van de 
metingen op de pergola’s met de sensoren. In de resultaten is al kort genoemd 
dat op beide meetdagen de nulmeting op plekken is uitgevoerd die achteraf 
niet ideaal waren. Hierdoor zijn de resultaten wellicht beïnvloed. Zo stond de 
sensor voor de nulmeting de eerste testdag dichtbij een gebouw met een 
donker oppervlakte, en heeft deze daarmee wellicht te warme resultaten 
gemeten ten opzichte van de sensoren onder de pergola’s.  
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 De tweede dag stond deze sensor juist te dicht bij de pergola’s, waardoor er 
wederom mogelijk beïnvloeding van de temperatuur was. Door het eerder 
beschreven tempo zijn we hier te gehaast in geweest. In de toekomst is het van 
belang om op meer dagen testen uit te voeren en hier een duidelijk en 
overwogen meetplan voor op te stellen om met meer zekerheid conclusies over 
de effectiviteit van de pergola’s te kunnen maken. 
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In dit onderzoek stond de ontwikkeling van de Leafs van concept naar 
prototype centraal, waarbij de focus op thema’s als haalbaarheid en 
effectiviteit lag. Er zijn tegelijk ook veel lessen geleerd die de kennis over 
klimaatadaptatie in steden verder helpt. Ten aanzien van dit laatste zijn er op 
basis van dit onderzoek een aantal onderwerpen naar boven gekomen die de 
moeite van vervolgonderzoek waard zijn. Zo zouden allereest meer 
componenten van een klimaatadaptieve pergola onderzocht kunnen worden. 
In de prototypes in dit onderzoek lag de focus vooral op de constructie van het 
dak en het type planten, maar er zijn ook veel mogelijkheden voorbijgekomen 
om bijvoorbeeld wateropvang en -infiltratie en bewustwording hieraan te 
koppelen, wat vervolgonderzoek verdient. Daarnaast zijn de metingen nu 
uitgevoerd op de Klimaatproeftuin van BuildinG, een relatief groene omgeving 
aan de rand van de stad Groningen. In vervolgonderzoek zou het interessant 
zijn om de effecten van groene pergola’s te vergelijken in verschillende 
gebieden en om vast te stellen of die effecten groter of kleiner zijn in een 
(binnen)stedelijke omgeving. Tot slot eindigt dit project met 3 losse prototypes 
en zouden we in vervolgonderzoek willen kijken naar de mogelijkheden voor 
opschaling van de pergola’s en de effecten hiervan op wateropvang en 
hittestress. Daarmee krijgen we ook een beter beeld van de haalbaarheid op 
de schaal van een stadsplein, en maken we de Leaf op de Vismarkt van 
Groningen misschien ooit nog werkelijkheid. 


