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1 INLEIDING 

1.1 URBAN HEAT ISLAND 

Wereldwijde verstedelijking gaat gepaard met lokale temperatuursverhogingen. Taslim et al. (2015) tonen in hun 

studie onderstaande figuur (Figuur 1), die een voorstelling geeft van het temperatuurverloop in een 

stadsomgeving. Naarmate de gebouwen dichter bij elkaar staan, de asfalteringsgraad toeneemt en de 

aanwezigheid van vegetatie afneemt, stijgt de temperatuur, dewelke piekt in het stadscentrum. Een slinkende 

hoeveelheid groene ruimtes en een opmars van bebouwing, industrie en verkeer dragen bij aan deze micro-

klimaten waar het hitte-eiland effect heerst: urban heat islands (UHI). In verschillende steden is de intensiteit 

van deze UHI onderzocht. Uit een studie in Rotterdam blijkt dat de temperatuur in de stad 7°C kan verschillen 

van deze op het platteland (Heusinkveld et al. 2010). In Tokyo werd het hitte-eiland effect een jaar lang 

opgevolgd om de invloed van zomer en winter te onderzoeken (Tran et al. 2006, Figuur 2). Het hitte-eiland effect 

blijkt het sterkst in de zomer wanneer de stad 13°C warmer is dan het nabijgelegen bos. In de winter is het 

verschil 3°C. Men voorspelt dat er wereldwijd steeds meer gebieden met hitte- eilanden zullen ontstaan. Dit gaat 

gepaard met een groeiende vraag naar energie voor koeling, hetgeen op zich ook een nadelig effect heeft op de 

lokale temperaturen. Hoewel steden amper 2% van het aardoppervlak beslaan, verbruiken ze driekwart van het 

wereldwijd geproduceerd vermogen (Gago et al. 2013). Bovendien is het koelen van gebouwen goed voor 5 tot 

10% van de totale elektriciteitsvraag in een stad. Ter illustratie: een temperatuurtoename van 1°C in het Los 

Angeles Basin betekent 500.000 kilowatt extra elektriciteitsverbruik door airconditioning (Akbari 2005). 

  

 

1.2 MITIGATIE DOOR VEGETATIE 

Een brede waaier aan studies tonen aan dat groenvoorziening een belangrijke factor is die overmatige warmte 

in steden kan voorkomen. Een studie in Phoenix heeft aangetoond dat de gemiddelde dagtemperatuur met 

7,18% daalt bij 20% meer vegetatiebedekking (Salmond et al. 2016). Bovendien kunnen zelfs kleinere 

groenelementen bijdragen aan een lagere temperatuur. In Tokyo mat men een verschil van 3°C tussen een klein 

parkje van 60x40m en de bebouwing ernaast (Chen & Wong 2006). In Bangalore, India, werd aangetoond dat in 

straten met bomen de luchttemperatuur 5,6°C lager is dan in straten zonder bomen (Salmond et al. 2016). Een 

grotere groene infrastructuur in een stad, zoals een park, noemt men een cool island. Het verkoelende effect van 

dergelijke groene oases kan men tot buiten deze eilanden in de aangrenzende stadsdelen ondervinden. Een 

onderzoek in Singapore naar de invloed van stadsparken op de luchttemperatuur in aangrenzende bouwblokken 

toont aan dat vegetatie een lage temperatuurzone creëert die tot 80m buiten het park reikt. Figuur 3 toont aan 

Figuur 1 | Temperatuurverloop in een 

stadsomgeving, waarbij de horizontale as de locatie 

weergeeft en de verticale as de temperatuur (Taslim 

et al. 2015). 

 

Figuur 2 | Het UHI-effect in Tokyo doorheen het jaar. 

De horizontale as toont de periode, de verticale as de 

oppervlaktetemperatuur (Tran et al. 2006). CBD = 

stadsomgeving 
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dat de temperatuur in de invloedzone van de vegetatie (a) ongeveer 0,5°C lager is dan wanneer vegetatie zou 

ontbreken (b) (Chen & Wong 2006).  

 

Figuur 3 | Het effect van vegetatie op de temperatuur van de omliggende zones. De horizontale as geeft 

de afstand tot het ‘cool island’ weer, de verticale as de hoogte. Temperatuur rond de gebouwen: (a) in 

de buurt van een groene zone, (b) zonder groene zone en (c) groene zone gelegen achter een andere 

bebouwing.  

 

2 VERTICAAL GROEN EN ZIJN TEMPERATUURBUFFERENDE WERKING 

Ook groene wanden kunnen ingezet worden ter verkoeling van het lokale klimaat door bufferende effecten zoals 

beschaduwing en evapotranspiratie. In tegenstelling tot bomen, struiken of heggen, kunnen zij worden ingezet 

op plaatsen waar er weinig ruimte is. Bovendien verhinderen zij de natuurlijke ventilatie niet, hetgeen soms wel 

het geval kan zijn bij andere soorten groene infrastructuur (Jeanjean et al. 2015; Litschike & Kuttler 2008; Vos et 

al. 2012). Bovendien is de hoeveelheid beschikbaar muuroppervlak groter dan de hoeveelheid beschikbaar 

dakoppervlak (Raji et al. 2015) en kunnen groene wanden dichter bij de vervuilingsbron worden geplaatst (bvb. 

verkeer) (Janhäll 2015; Tallis et al. 2011). Met andere woorden, groene wanden creëren tal van mogelijkheden 

voor stedelijke inplanting met het oog op een aangenaam klimaat. 

Ruwweg gezien kunnen groene wanden opgedeeld worden in drie verschillende systemen. Directe groengevels 

(dGF, Figuur 4 links) bestaan uit klimplanten welke zonder hechtsysteem rechtstreeks op de wand groeien. Een 

voorbeeld hiervan is klimop (H. helix). Daar tegenover staan indirecte groengevels (idGF, Figuur 4 midden), 

waarbij de klimplanten op een klimhulp groeien, en zo al dan niet een spouw creëren tussen zichzelf en de gevel. 

Een derde systeem is het living wall system (LWS, Figuur 4 rechts). Hierbij groeien kruidachtigen en struiken 

rechtstreeks in een substraat dat uit diverse materialen kan bestaan (vilt, rotswol, spaghnum mos, ...) en dat al 

dan niet rechtstreeks tegen de gevel is geplaatst, waardoor eveneens een spouw kan ontstaan.  
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Figuur 4 | Links: Directe groene gevel, waarbij de klimplant rechtstreeks tegen de gevelsteen groeit. 

Midden: Indirecte groene gevel, waarbij de klimplant op een klimhulp groeit. Rechts: Living wall system, 

waarbij de planten rechtstreeks in de muur zelf groeien, in een substraat. 

 

2.1 MECHANISMEN 

Een grondige literatuurstudie heeft aangetoond dat groene wanden een flexibele tool kunnen zijn om de 

temperaturen in stedelijke omgevingen te kunnen 

verlagen, en alzo het UHI-effect te verzachten. Groene 

wanden zijn in staat de  gebouwschil koeler te houden 

dan de omgeving (Figuur 5), de binnenomgeving te 

koelen en op deze manier het thermisch comfort voor 

stadsbewoners te verhogen en de energievereiste voor 

koeling te doen dalen. In het algemeen kunnen er drie 

processen worden onderscheiden: beschaduwing, 

evapotranspiratie en isolatie/ventilatie (Dahanayake & 

Chow 2017). Afhankelijk van het systeem (dGF, idGF of 

LWS) zijn deze processen meer of minder van belang.  

Figuur 5: Infraroodbeeld van een gevel bedekt door wingerd (Parthenocissus) (Perini 

et al. 2011). Kleurlegende: blauw is koeler, rood is warmer. 

 

2.1.1 BESCHADUWING 

Beschaduwing is de belangrijkste factor wanneer men groene wanden i.f.v. een temperatuurverlaging 

beschouwt, omdat ze voorkomen dat onderliggende oppervlakken opwarmen (McPherson et al. 1988; Wong et 

al. 2009;  Pérez et al. 2011b; Yin et al. 2017). Bovendien kunnen groene wanden alzo de kosten voor koeling tot 

61% doen dalen in warme klimaten (McPherson et al. 1988). Beschaduwing betekent de absorptie en reflectie 

van een zekere fractie van de inkomende zonnestraling zodat deze de onderliggende muur niet bereikt. De 

globale absorptiecoefficiënt van een groene wand wordt geschat op ongeveer 1/3e van die van een 

conventionele wand (Kontoleon & Eumorfopoulou 2010; Perini et al. 2011). De hoeveelheid geabsorbeerde 

straling is ongeveer 50% bij de meeste planten, afhankelijk van waterverzadiging, aanwezigheid van trichomen 
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en bladdikte voor een individueel blad (Jones 1992). Een andere fractie van de inkomende straling wordt 

gereflecteerd door de bladeren, afhankelijk van hun albedo. De overige straling zal doorgelaten worden door het 

blad. Reflectie en transmissie zijn elk zo’n 20 à 30%. De ratio tussen deze processen is vooral bepaald door 

bladpigmenten (die mee de kleur bepalen) en dikte (Jones 1992). Bovendien bestaat de vegetatie uit vele 

bladeren, waarbij die hoeveelheid en de schikking, nog verder de absorptie zullen verhogen, waardoor 

uiteindelijk maar een klein gedeelte van de straling de gevel zal bereiken.  

In contrast tot bovenstaande, kan beschaduwing door vegetatie ook een negatief effect hebben, nl. de nood aan 

een verhoogde energieconsumptie gedurende de winter of in koude klimaten, en dit tot 28% (McPherson et al. 

1988). Ook Carlos (2015) vond een negatief effect van beschaduwing op een zuidgerichte wand tijdens de winter 

in Portugal. Dit betekent dat de ontwerper van de groene infrastructuur zeer bedacht moet zijn voor de lokale 

klimatologische omstandigheden. Een oplossing hiervoor zou eruit kunnen bestaan bladverliezende planten te 

nemen, welke meer straling doorlaten tijdens de winter. Op deze manier kan een soort zelfregelend systeem 

ontworpen worden (Stec et al. 2005).  

De efficiëntie van beschaduwing is afhankelijk van de stralingsintensiteit (Mazzali et al. 2013), welke afhankelijk 

is van de hoek van de zon en helderheid van de lucht. Zo hebben bijvoorbeeld Perini et al. (2011) een experiment 

uitgevoerd in de herfst waar geen direct zonlicht inviel op de proefwanden. Zij ondervonden dan ook weinig 

verschil in oppervlaktetemperatuurreductie tussen een kale muur en de drie types groene wand. Voor een 

zomersituatie daarintegen, vonden Hoelscher et al. (2016) oppervlaktetemperatuurreducties van 10,5°C voor 

een idGF in Duitsland.  

Bovendien is de mate van beschaduwing ook afhankelijk van de hoeveelheid bladmateriaal aanwezig is  (Ip et al. 

2010), hetgeen vaak uitgedrukt wordt in Leaf Area Index (LAI) (Figuur 6). Onderstaande figuur toont aan dat de 

beschaduwingscoefficiënt (de hoeveelheid invallende zonnestraling die invalt op een begroende muur, t.o.v. de 

straling die invalt op een onbedekte muur) een lineair verband heeft met LAI; de beschaduwingscoefficiënt stijgt 

met 30% wanneer de LAI verdubbelt.  

 

Figuur 6 | Correlatie tussen beschaduwingscoefficiënt (SC) en Leaf Area Index (LAI). Elk punt 

stelt een waarde voor voor SC (x-as) en LAI (y-as). Door deze punten werd een trendlijn 

geplot, waarvan de vergelijking gegeven is in de figuur (Wong et al. 2009). 

 

2.1.2 EVAPOTRANSPIRATIE  

Evapotranspiratie bestaat uit twee afzonderlijke processen, namelijk evaporatie en transpiratie. Een deel van de 

invallende zonnestraling geabsorbeerd door de bladeren en omgezet in latente warmte. Water komt vrij als 

gevolg van het openen van de stomata voor CO2-absorptie en de verdamping (= transpiratie) hiervan veroorzaakt 
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afkoeling van de lucht omheen het blad. Volgens Stec et al. (2005) kan ongeveer 60% van de geabsorbeerde 

energie worden afgegeven als latente warmte. Dit proces is afhankelijk van plantensoort, LAI, klimaat, invallende 

zonnestraling en waterbeschikbaarheid. Dit betekent dat enkel goed bewaterde planten een hoge transpiratie 

zullen hebben (Cheng et al. 2010), aangezien de stomata enkel geopend zijn mits voldoende water beschikbaar 

is. Dit benadrukt het belang van voldoende irrigatie, niet enkel voor LWS, maar ook voor grondgebonden 

vegetatie (Hoelscher et al. 2016). Bovendien kan bij LWS water rechtstreeks vanuit het substraat verdampen (= 

evaporatie), hetgeen resulteert in extra afkoeling. Verschillen in evaporatie vanuit LWS substraten werd 

beschreven door Malys et al. (2014). Vermits LWS kunnen koelen zowel vanuit transpiratie als vanuit evaporatie, 

betekent dit dus dat zij mogelijk een hogere koelings-potentie hebben dan andere types groenwanden (Ottelé 

et al. 2011).  

In het algemeen hebben evapotranspiratieprocessen een kleinere impact op lokale afkoeling dan beschaduwing, 

maar wel een grotere betekenis voor het verlagen van de omgevingstemperatuur, hetgeen gedemonstreerd 

werd door Huang et al. (1987). Het effect van evapotranspiratie op de omgevingslucht is vaak beperkt. Dit is 

vooral te wijten aan het feit dat de bestudeerde systemen vaak te klein zijn om een meetbare impact te hebben 

op het microklimaat. Perini et al. (2011) vonden, bijvoorbeeld, geen temperatuurverschillen met de 

omgevingslucht op een afstand van 10 cm voor een groenwand. Djedjig et al. (2013) zagen echter wel een 

verhoging van de relatieve luchtvochtigheid van 6-8% in een kleinschalig street canyon experiment. Dit kan 

verklaard worden door het feit dat de volledige ‘street canyon’ begroeid was met vegetatie op de wanden, 

hetgeen in de praktijk weinig voorkomt. Susorova et al. (2014) vond temperatuurverschillen van 0,8-2,1°C dicht 

bij een groene gevel, maar ook enkel zeer dicht erbij. Daemei et al. (2018) voerden een van de zeldzame studies 

uit waarbij de buitentemperatuur op verschillende afstanden van een groenwand werd gemeten (0, 0,5, 1 en 2 

m). Men suggereerde een temperatuurdaling van 0,8°C in een street canyon.  

2.1.3 ISOLATIE EN VENTILATIE 

Een groene wand heeft isolerende eigenschappen door de stilstaande luchtlagen tussen de bladeren (Ottelé et 

al. 2011) en door de grenslaag van het vegetatiegeheel. Dit fenomeen veroorzaakt een reductie in extreme 

temperaturen en vochtigheidsgraden, zowel in de zomer als in de winter. Dit effect wordt echter het belangrijkst 

beschouwd in de winter of in koude klimaten, aangezien de groene wand fungeert als bescherming tegen 

vrieskou (Ottelé et al. 2011; Sternberg et al. 2011; Carlos 2015; Djedjig et al. 2017; Serra et al. 2017). Susorova 

et al. (2014) zag de windsnelheid afnemen met 43% vlakbij west-georiënteerde wanden, hetgeen een isolerend 

vermogen suggereert. Verder is hier ook het substraat van LWS belangrijk, aangezien dit als een extra 

beschermingslaag werkt tegen klimaatextremen. Met andere woorden, LWS zullen een grotere isolerende 

capaciteit hebben dan andere types groene gevels (Ottelé et al. 2011). Verder kan ook de eventueel aanwezige 

spouw van een idGF dienst doen als stilstaande luchtlaag (of net dienen als extra ventilatie, zie verder). In het 

algemeen worden isolatiecapaciteiten van materialen beschreven in U-, R- of λ- waarden. Deze parameters zijn 

onderling gerelateerd als volgt: 

𝑈 =
1

𝑅
=
𝜆

𝑑
=

𝑞

Δ𝑇
 

1 

 

waarbij U de warmteoverdrachtscoëfficiënt [W m-² K-1], R de warmteweerstand [m² K W-1], λ de thermische 

geleidbaarheid [W K-1 m-1], d de dikte van de vegetatie [m], q de warmteflux [W m-²] en ΔT het 

temperatuursverschil over de vegetatie [K]. Tabel 1 toont een overzicht van papers waar het isolerend effect van 

gevelgroen als R-waarden uitgedrukt werden (of gelijkaardig zodat men kan omrekenen). Ter vergelijking geeft 

tabel 2 R-waarden weer van enkele veelgebruikte bouwmaterialen. Zoals bij beschaduwing, is zonnestraling een 

bepalende factor voor koeling.  

Verder halen verscheidene auteurs het verhinderen van warmteoverdracht door convectie gedurende de nacht 

aan, voor warme klimaten of in de zomer, vanuit de muren van het gebouw naar de omgeving (Eumorfopoulou 
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& Kontoleon 2009; Mazzali et al. 2013; Koyama et al. 2013). Dit resulteert erin dat begroende muren ‘s nachts 

minder snel afkoelen dan kale muren, hetgeen nadelig is voor het menselijk comfort. Hoe dan ook, tijdens de 

zomer of in warme klimaten moet ventilatie gefaciliteerd worden door middel van convectieve koeling (Hoyano 

1988; Haggag et al. 2014). Dit kan bereikt worden door de lucht actief over en door de vegetatie te blazen, of 

deze zodanig te ontwerpen dat de luchtstroming vergemakkelijkt wordt (Davis & Hirmer 2015). Met andere 

woorden, een correct ontwerp met de lokale klimaatsituatie in gedachten, is nodig voor de inplanting van 

stedelijk groen.  

Tabel 1: Warmteweerstanden (R-waarden) voor groene wanden uit de literatuur. Afkortingen gebruikt in de 

‘systeem’-kolom: dGF = direct green facade, LWS = living wall system, model = modelleerstudie.   

R (m² K W-1) Species Season System Author 

0.09 H. helix autumn dGF Perini et al. (2011) 

0.30 H. helix unknown model Libessart & Kenai (2018) 

0.18 H. helix winter dGF Ottelé & Perini (2017) 

0.66 H. helix summer dGF Ottelé & Perini (2018) 

0.30 P. quinquefolia unknown model Libessart & Kenai (2018) 

0.70 P. triscuspidata summer dGF Susorova et al. (2013) 

0.50 P. triscuspidata summer model Kontoleon & 
Eumorfopoulou (2010) 

0.70 P. triscuspidata summer model Susorova et al. (2013) 

1.30 Lamium galeobdolon, Carex sp. Alchemilla sp., Host winter LWS Ottelé & Perini (2017) 

1.10 Ferns, Geranium sp. Carex sp. winter LWS Ottelé & Perini (2017) 

0.27 L. nitida, B. cordifolia & Heuchera mix winter LWS Serra et al. (2017) 

3.20 G. macrorrhizum, (B?) cordifolia,  L. nitida unknown LWS Sudimac et al. (2018) 

0.15 unknown summer model Larsen et al. (2014) 

0.15 unknown summer model Larsen et al. (2015) 

0.70 unknown winter LWS Tudiwer & Korjenic (2017) 

 

Tabel 2: Veelgebruikte bouwmaterialen en hun warmteweerstand (R-waarde) voor een dikte van 10 cm. 

Waarden werden teruggevonden in https://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-d_429.html. 

 R (m² K W-1) 

Building brick 0.10 

Concrete 0.14 

Foam glass 2.22 

Mineral wool 2.50 

Styrofoam 3.03 

Polyurethane foam (PUR) 3.33 

 

2.2 META-ANALYSE 

In het algemeen kan gesteld worden dat verschillende studies vaak moeilijk te vergelijken zijn vanwege een grote 

diversiteit aan experimentele opstellingen en omstandigheden. Ten eerste zijn de koelingsmechanismen 

afhankelijk van de densiteit en de afmetingen van de vegetatie (breedte en diepte). LAI is een goede meetstaaf 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjut9Xc4-PPAhVBnhQKHW32BM4QjRwIBw&url=http://www.vlaio.be/pagina/logos-0&bvm=bv.135974163,d.ZGg&psig=AFQjCNHUVKsEH_9_8TX_8HdAGOm2ovCO0g&ust=1476860362735172


   
 

8 
 

en een grotere LAI betekent meestal een betere koelingsprestatie (Pérez et al. 2017). Echter is LAI niet constant 

voor een plantensoort, zij verandert in functie van het groeiseizoen, hetgeen fysische karakterisering moeilijk 

maakt. Daarbij worden, ondanks hun belangrijkheid, de LAI of een andere maat voor densiteit vaak niet vermeld 

in studies. Verder spelen morfologie, soort en fenologie een belangrijke rol in koeling (Cameron et al. 2014). 

Sommige onderzoeken rapporteren geen plantensoort (Stec et al. 2005; Alexandri & Jones 2008; Wong et al. 

2010; Chen et al. 2013; Haggag et al. 2014; Tudiwer & Korjenic 2017; en andere), vooral bij LWS experimenten 

en modelstudies. Het is essentieel om het gedrag van plantensoorten te kennen in hun leefomgeving om het 

falen van het systeem te voorkomen (Pérez et al. 2011). Bovendien zijn er bijna geen artikels die plantmorfologie 

en microstructuren beschrijven. 

Substraten en systemen bij LWS, soort klimhulp en bodemeigenschappen bij groene gevels kunnen allemaal veel 

verschillen en worden vaak niet voldoende besproken, hetgeen experimenten onherhaalbaar maakt. Dit is een 

probleem omdat het systeem de gezondheid, en aldus de thermische prestatie van de planten bepaalt. Verder 

maken verschillen in klimaat en weersomstandigheden (Jim 2015), oriëntatie (Kontoleon & Eumorfopoulou 2010; 

Pérez et al 2011a; Carlos 2015; Jim 2015) en waterbeschikbaarheid (Ottelé et al. 2011) vergelijkingen tussen 

onderzoeken uitdagend. Oncontroleerbare factoren zoals windstroming, invallende zonnestraling, temperatuur 

en relatieve vochtigheid maken het vergelijken van verschillende onderzoeken quasi onmogelijk. Om zulke 

problemen aan te pakken is een ‘common garden experiment’ zoals dat van Wong et al. (2010) een geschikte 

benadering.  

Verder ligt bij veel artikels de focus op enerzijds de verandering in de oppervlaktemperatuur van de muur langs 

buiten en anderzijds op het verschil in binnentemperaturen tussen begroende en niet-begroende wanden. Over 

de veranderingen in locaal microklimaat is het aantal studies beperkt. Bovendien bestaat er geen enkele studie 

waar alle vier de temperatuurregio’s in achting worden genomen, namelijk binnen-luchttemperatuur, binnen-

oppervlaktemperatuur, buiten-oppervlaktemperatuur en buiten-omgevingstemperatuur. Verder zijn er ook 

studies die, in plaats van temperatuurverschillen, de energiebesparing van groene wanden kwantificeren. Dit zijn 

echter vooral modelstudies (Stec et al. 2005; Alexandri & Jones 2008; Kontoleon & Eumorfopoulou 2010; Carlos 

2015; Djedjig et al. 2016; en anderen). Samengevat, elk system is anders en heeft zijn eigen unieke impact op 

temperatuur en daarom is het maken van voorspellingen uitdagend. 

2.2.1 EXPERIMENTEN 

In elke sectie wordt een overzicht van de behandelde artikels gegeven in een tabel voor elk type groenwand 

(dGF, idGF, LWS en modellen). Een artikel kan meerdere malen voorkomen indien hierin verschillende systemen 

worden behandeld. Het thermisch effect is vaak op een verschillende manier uitgedrukt en deze manieren 

worden opgelijst in Tabel 3, samen met de gebruikte afkortingen.  

Tabel 3: Thermisch effect van groenwanden (GW) en gebruikte afkortingen. 

Thermisch effect Afkorting Eenheid 

Temperatuursverschil tussen blote en 
begroende wand 

  

Binnenlucht ΔTi °C 

Binnenmuur ΔTiw °C 

Buitenmuur ΔTow °C 

Buitenlucht ΔTo °C 

Verschil tussen energieoverdracht met en 
zonder GW 

ΔQ J 

Energiebesparing voor verwarming ΔEh % 

Energiebesparing voor koeling ΔEc % 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjut9Xc4-PPAhVBnhQKHW32BM4QjRwIBw&url=http://www.vlaio.be/pagina/logos-0&bvm=bv.135974163,d.ZGg&psig=AFQjCNHUVKsEH_9_8TX_8HdAGOm2ovCO0g&ust=1476860362735172
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2.2.1A DIRECTE GROENE WANDEN (DGF) 

Hoyano (1998) was een pionier op het gebied van koelende capaciteit van klimplanten. Hij/zij vond een 

temperatuurverlaging van 13°C van de muur begroeid door een klimopwand (onduidelijk of dit Hedera of 

Parthenocissus was) en een verlaging van 7°C van de binnentemperatuur, in Fukuoka, Japan in de zomer voor 

een buitentemperatuur die tot 35°C kon stijgen. Gelijkaardig vonden Susorova et al. (2014) een verlaging van 

oppervlaktetemperatuur van 0,7°C tot maximaal 12,6°C op een oostelijk gerichte wand, in de zomer in Chicago, 

USA. Eumorfopoulou & Kontoleon (2009) stelden een maximale reductie vast van de buitenmuurtemperatuur 

van maximal 8,3°C en gemiddeld 5.,7°C op een gebouw bedekt met Parthenocissus in Griekenland. Voor 

binnenmuurtemperatuur observeerden zij een maximaal verlaging van 1,6°C en een gemiddelde van 0,9°C. In 

het algemeen werd in deze onderzoeken aangetoond dat de temperatuurverschillen die zich voordoen in een 

groene wand kleiner zijn dan deze op een blote wand, hetgeen het belang onderstreept van absorptie en reflectie 

van invallende zonnestraling.  

Sternberg et al. (2011) en Bolton et al. (2014) voerden experimenten uit in de winter in het Verenigd Koninkrijk, 

waar zij ook een mitigerend effect ondervonden van klimop op de buitenmuurtemperatuur (3°C en 0,5°C hoger, 

respectievelijk per auteur). Weliswaar worden de wanden, wanneer ze begroend zijn, ook minder blootgesteld 

aan zonnestraling, zodat men tijdens de winter een omgekeerd effect (verhindering van opwarming) krijgt. Hoe 

dan ook, het isolerende effect van het gevelgroen domineerde, volgens Sternberg et al. (2011), ten opzichte van 

de verloren invallende stralingswarmte. 

Cameron et al. (2014) bestudeerden een reeks aan dGF-soorten en concludeerden dat niet elke plantensoort 

even goed presteert op het gebied van koeling. Buitenmuren bedekt met Prunus laurocerasus waren tot 6.3°C 

koeler dan niet-begroeide muren en hun omringende temperatuur (op 8 cm) was zo’n 3°C lager dan de 

omgevingstemperatuur. Daarnaast resulteerden dode planten (doorgeknipt om enkel het effect van 

beschaduwing te zien) nog steeds in een significant lagere muurtemperatuur dan die van niet-begroeide muren, 

maar de muurtemperatuur was wel hoger dan bij nog levende planten. Er werden nog 5 andere soorten getest 

(Figuur 7) in een groeikamer, met de helft van de individuen verzegeld met poly 1-acetyloxiethyleen om 

transpiratie te verhinderen. In het algemeen constateerden de auteurs dat alle soorten, al dan niet verzegeld, de 

muurtemperatuur significant deden dalen, hetgeen het belang van het beschaduwingseffect onderstreept. 

Soorten bleken te verschillen in hun koelingsmechanismen. De waarden voor gemiddelde 

oppervlaktetemperatuurreductie werden genormaliseerd voor bladoppervlak en uitgedrukt in Wall Leaf Area 

Index (WLAI). In het geval van Hedera, Lonicera en Jasminum was beschaduwing de belangrijkste factor. 

Daarentegen was de koeling van Fuchsia tweemaal zo hoog voor transpiratie als voor beschaduwing. Voor Prunus 

en Stachys waren beide mechanismen ongeveer evenwaardig. Ook werden er significante verschillen gevonden 

in bladmorfologie. Buitenmuurtemperatuurwaarden worden getoond in Tabel 4. Hedera en Stachys werden als 

de betere kandidaten voor koeling beschouwd. Dit effect van louter beschaduwing werd ook onderzocht door 

Hoelscher et al. (2016). Zij kwantificeerden ook de effecten van beschaduwing vergeleken met transpiratie. Door 

het dehydrateren van de planten toonden zij ook aan dat beschaduwing het voornaamste koelingsmechanisme 

is (Figuur 8) en dat vegetatie tot 100% koelingseffect kan geven op een zomerdag in Duitsland.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjut9Xc4-PPAhVBnhQKHW32BM4QjRwIBw&url=http://www.vlaio.be/pagina/logos-0&bvm=bv.135974163,d.ZGg&psig=AFQjCNHUVKsEH_9_8TX_8HdAGOm2ovCO0g&ust=1476860362735172
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Figuur 7 | Vergelijking van gemiddelde koeling (°C) per eenheid van Wall Leaf Area Index (WLAI) voor planten 

(Tp), beschaduwing (Tpsh), evapotranspiratie (Tpet) en evaporatie uit groeimedium (Tm). Bars = Least 

Significant Difference (P = 0.05) respectievelijk. (Cameron et al. 2014) 

 

 

Figuur 8 | Transpiratie en beschaduwingseffect en totaal koelingseffect in relatie tot het maximale koelingseffect 

voor een dag voor (a) een zuidwest gerichte façade met levende P. Tricuspidata op een heldere zomerdag, (b) 

een westgerichte façade met levende F. Baldschuanica op een heldere zomerdag, (c) een bewolkte dag en (d) 

onder droogtestress.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjut9Xc4-PPAhVBnhQKHW32BM4QjRwIBw&url=http://www.vlaio.be/pagina/logos-0&bvm=bv.135974163,d.ZGg&psig=AFQjCNHUVKsEH_9_8TX_8HdAGOm2ovCO0g&ust=1476860362735172
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Tabel 4: Samenvatting van studies i.v.m. thermische effecten van directe groene wanden, inclusief Köppen 

classificatie, seizoen, oriëntatie, dikte van het gebladerte en plantensoort. Thermische effecten staan uitgelegd 

in Tabel 3. (-) betekent geen data beschikbaar.  

Author Year Country Köppen 
climate 

Season Orientation Foliage 
thickness 
(cm) 

Species Thermal effects 

Hoyano 1988 Japan Cfa Summer W - Hedera or 
Parthenocissus 

ΔTow = -13°C, 
ΔQ = -0.24 kW 
h m-² 

Holm 1989 South-Africa Cwb Summer, 
winter 

N 20 Hedera helix ΔTow = +1.2°C 
(winter), ΔTow = 
-2.6°C 
(summer) 

Eumorfopoulou 
& Kontoleon 

2009 Greece Cfb Summer E 25 Parthenocissus 
triscuspidata 

ΔTow = - 8.3°C 

Perini et al. 2011 Netherlands Cfb Autumn  NW 20  Hedera helix ΔTow = -1.2°C, R 
= 0.09  m² K W-1 

Sternberg et al. 2011 UK Cfb Year round SW - Hedera helix ΔTow,max = -
36% (summer), 
ΔTow = +15%  
min. (winter), 
ΔTow = +3°C 
(winter) 

Susorova et al. 2013 USA Dfa Summer S 20 Parthenocissus 
triscuspidata 

ΔTow = -5.7°,  R 
= 0 – 0.7  m² K 
W-1, q = -34 W 
m-² 

Bolton et al. 2014 UK Cfb Winter N 15 Hedera helix ΔTow = +0.5°C, 
ΔEh = 8% 

Cameron et al. 2014 UK Cfb Summer, 
autumn 

N,S - Prunus 
laurocerasus, 
Jasminum 
officinale, 
Hedera helix, 
Stachys 
byzantina, 
Fuchsia sp. and 
Lonicera sp. 

Exp 1 ΔTow 
Prunus = -9.9°C  

Exp 3: growth 
chamber  ΔTow 
= Fuchsia -
9.4°C, 
Jasminum -
7.5°C, Lonicera -
7.1°C,  Stachys -
3.5°C, Prunus,  -
3.5°C, Hedera -
1.4°C  

Susorova et al.  2014 USA Dfa Summer Several 20 Parthenocissus 
triscuspidata 

ΔTow = -12.6°C, 
ΔTo = -2.1°C 

Cameron et al.  2015 UK Cfb Winter Several 3-8 Hedera helix ΔTow = +3.6°C; 
ΔEh = 50% max. 

Jim  2015 China Cwa Summer Several - Ficus pumila ΔTow = -5°C 

Hoelscher et al. 2016 Germany Dfb Summer SW, E - Parthenocissus 
triscuspidata,  
Hedera helix 

ΔTow = -15.5°C 
and -13.5°C 
resp. per soort 

Cuce 2017 UK Cfb - - 10 Hedera helix ΔTow = -6.1°C 
(sunny) and -
4°C (cloudy) 

Ottelé & Perini 2017 Netherlands - Summer,  
winter 

- 20 Hedera helix ΔTow = -1.7°C  
(summer),  ΔTow 
= +1.7°C 
(winter),  ΔTi = -
0.7°C 

Yin et al. 2017 China Cfa Summer S 1 - 25  Parthenocissus 
tricuspidata 

ΔTow = -4.7°C 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjut9Xc4-PPAhVBnhQKHW32BM4QjRwIBw&url=http://www.vlaio.be/pagina/logos-0&bvm=bv.135974163,d.ZGg&psig=AFQjCNHUVKsEH_9_8TX_8HdAGOm2ovCO0g&ust=1476860362735172
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2.2.1B INDIRECTE GROENE WANDEN (IDGF) 

Pérez et al. (2011 a&b) bestudeerden een ‘double skin’ (een idGF waar de groenconstructie een eind van het 

gebouw staat, zodat er een spouw ontstaat) façade gemaakt van tralies in Spanje. Wisteria sinensis bedekt hier 

zo’n 62% van de totale gebouwschil. Gemiddeld waren begroende wanden zo’n 5,5°C koeler dan niet begroende 

wanden, met een maximum temperatuurverschil van 15.2°C in september bij een gemiddelde luchttemperatuur 

van 20.7°C. Bij een ander experiment in Spanje in de zomer (Coma et al. 2014) werden gelijkaardige 

temperatuurdalingen waargenomen (14°C), terwijl onderzoekers uit Slovenië (Šuklje et al. 2016) een daling van 

34°C detecteerden in oppervlaktetemperatuur. Ook werd hier een verhoging van de relatieve vochtigheid 

waargenomen tussen het groenscherm en het gebouw. Ook Pérez et al. (2011 a&b) vonden een daling van de 

omgevingstemperatuur en stijging van de vochtigheidsgraad buiten de constructie en in de spouw. In het 

algemeen is er nog niet veel onderzoek gedaan naar wat betreft de invloeden van de spouwdiepte. Lee & Jim 

(2017) vormen daarop een uitzondering en vonden dat een spouw van 100 cm de ventilatie verbetert ten 

opzichte van een 30 cm spouw.  

Een andere studie van Pérez et al. (2017) in Spanje, namelijk een ‘double skin’ groene façade met begroeiing van 

Parthenocissus tricuspidata op de oostelijke, westelijke en zuidelijke muren, werd uitgevoerd om de invloed van 

oriëntatie op de beschaduwing na te gaan. Men vond reducties van 15, 16 en 16,4°C voor oost, zuid en west 

respectievelijk. Gelijkaardige resultaten werden bekomen door Coma et al. (2017) in Spanje. Jim (2015) namen 

de hoogste waarden waar voor zuidelijk en oostelijk georiënteerde muren in Hong Kong, China. In het algemeen 

kan aangenomen worden dat het koelende effect van vegetatie groter is als de blootstelling aan zonnestraling 

verhoogt. 

Ook zijn morfologische en fysiologische eigenschappen van planten verantwoordelijk voor de verschillen in 

koelingscapaciteiten. Deze werden geïdentificeerd door Koyama et al. (2013). De beschouwde soorten en hun 

respectievelijke effecten op de onderliggende muur worden getoond in Tabel 5. De auteurs vonden een verband 

tussen de lengte van de langste rank en de bedekkingsgraad, welke ook een belangrijke bepalende factor is voor 

oppervlaktetemperatuur. Dit is in overeenstemming met Pérez et al. (2017). In deze laatste studie was de LAI 

(welke een belangrijke parameter is voor dichtheid) tussen 3,5 en 4, en werd er een koelings-energiebesparing 

van 34% waargenomen.  

Een van de weinige experimenten uitgevoerd voor de winter is dat van Schettini et al. (2016), waar een kleine 

verhoging van de minimale en verlaging van de maximale temperatuur werd waargenomen. Met andere 

woorden, de vegetatie dient hier opnieuw als een extra isolerende laag. Een vergelijkbare temperatuurreductie 

werd waargenomen door Wong et al. (2010), waar de niet begroende muur 4,4°C kouder was dan de begroende 

muur. In het algemeen blijven de isolerende effecten van een idGF beperkt vanwege de geventileerde spouw. 

 

 

 

Widiastuti et 
al.  

2018 Indonesia Dwb Spring  E - Passiflora 
flavicarva,  
Pseudocalymma 
alliaceum 

ΔTow = -14.3%, 
ΔTi = -13.7%, 
ΔTo = -3°C 
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Tabel 5: Samenvatting van studies i.v.m. thermische effecten van indirecte groene wanden, inclusief Köppen 

classificatie, seizoen, oriëntatie, dikte van het gebladerte en plantensoort. Thermische effecten staan uitgelegd 

in Tabel 3. (-) betekent geen data beschikbaar. 

Author Year Country Köppen 
climate 

Season Orientation Foliage 
thickness 
(cm) 

Species Thermal effects 

Ip et al.  2010 UK Cfb Year round SW - Parthenocissus 
quinquefolia 

ΔTi =  -4-6°C  

Wong et al. 2010  Singapore Af Winter - - - ΔTow = -4.4°C  
Pérez et al. 2011a Spain Csa Year round S - Hedera helix, 

Lonicera 
japonica, 
Parthenocissus 
quinquefolia, 
Clematis sp. 

- 

Pérez et al.  2011 
a&b 

Spain Csa Spring, 
summer  

Several 20 Wisteria sinensis ΔTow  = -15.2°C  

Perini et al. 2011 Netherlands Cfb Autumn  NE 10 H. helix, Vitis, 
Clematis, 
Jasmine, 
Pyracantha 

ΔTow = -2.7°C 
lower 

Sunakorn & 
Yimprayoon 

2011 Thailand Am Winter W - Thunbergia 
grandiflora 

ΔTi = -9.93°C  

Koyama et 
al. 

2013 Japan Cfa Summer S - Momordica 
charantia, 
Ipomoea 
tricolor, 
Canavalia 
gladiata, 
Pueraria lobata, 
Apios american 

ΔTow = resp. -4.1, 
-11.3, -7.9, -6.6, -
3.7  

Coma et al. 2014 Spain Cfb Summer  
 

S - Hedera helix, 
Lonicera 
japonica, 
Parthenocissus 
triscuspidata, 
Clematis sp. 

ΔTow = -14°C,  ΔEc 
= 5%  

Safikhani et 
al. 

2014 Malaysia Af Autumn 
(equatorial) 

W 20 Thunbergia 
grandiflora 

Cavity T = -8°C;  
ΔTi = -3°C; +0.5°C 
at night 

Jim  2015 China Cwa Summer Several - Bauhinia 
corymbosa, 
Pyrostegia 
venusta 

ΔTow = -5°C  

Koyama et 
al. 

2015 Japan Cfa Summer S  Pueraria lobata ΔTiw = -8.8°C  

Scott 
MacIvor & 
Margolis  

2015 Canada Dfb Summer - - Humulus 
lupulus, 
Parthenocissus 
quinquefolia, 
Vitis riparia 

ΔTow = -2.9°C  

Gallardo et 
al.  

2016 Brazil Cwa Summer  N, W - Thumbergia 
grandiflora 

ΔTi = -1-2°C,  ΔTiw 
= -1-2°C  

Hoelscher 
et al. 

2016 Germany  Summer W - Fallopia 
baldschuanica 

ΔTow = -10.5°C  

Schettini et 
al. 

2016 Italy Cfa Autumn,  
winter 

S - Pandorea 
jasminoides (A),  
Rhyncospermum 
jasminoides (B) 

ΔTow = -1.1°C (A) 
and -2.6°C (B)  

Šuklje et al.  2016 Slovenia Cfb Summer S - Phaseolus 
vulgaris 

Daytime:  ΔTow  -
34°C, nighttime:  
ΔTow = +2°C  

Wong & 
Baldwin 

2016 China Cwa  - - - Parthenocissus 
sp. 

ΔEc = 76%  

Coma et al. 2017 Spain Cfb Summer E-S-W - Parthenocissus 
triscuspidata 

ΔTow = -13.9°C  
ΔEc = 33.8%  
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2.2.1C LIVING WALL SYSTEMS (LWS) 

(I) SUBSTRAAT 

LWS verschillen van eerder bediscussieerde systemen door hun substraat. Deze substraten spelen echter een 

belangrijke rol in verband met de thermische eigenschappen van een groene wand. Wat betreft evaporatie, 

beschaduwing en isolatie, hebben de substraten hun eigen karakteristieken, zoals vochtgehalte en thermische 

geleidbaarheid en deze worden vaak niet besproken in studies. Slechts een klein aantal studies maakte de 

vergelijking tussen LWS en andere types groene wanden. Wong et al. (2010) vergeleek verschillende LWS en een 

groene gevel. De beste prestatie werd geleverd door een LWS met panelen bestaande uit stalen frames en een 

LWS met een mos-substraat, met een maximale reductie van de oppervlaktetemperatuur van 11,6°C en 10,9°C, 

respectievelijk, gedurende een middag in April in Singapore. Van alle proefopstellingen vertoonde de groene 

gevel het minst goede resultaat met slechts maximaal 4,4°C reductie in oppervlaktetemperatuur. Dit is te 

verwachten vanwege de bijkomende thermische capaciteiten van het substraat, door isolatie en evaporatie. 

Deze bevindingen zijn in overeenstemming met die van Coma et al. (2017) en Safikhani et al. (2014b).  

Cheng et al. (2010) onderzocht een LWS bestaande uit grassen en bekeek ook de temperatuur van het substraat 

(Hong Kong, China). Zij vonden een gemiddelde afname van 1°C t.o.v. de omgevingstemperatuur, maar dit kon 

oplopen tot 14°C in zonnige omstandigheden. ’s Nachts was het substraat 2°C warmer. Gedurende de volledige 

experimentele periode was de warmteflux vanuit de wand met grassen significant lager dan de blote wand (182,2 

± 83,0 Wh m-2 versus 595 ± 201 Wh m-2). Verder vonden Charoenkit & Yiemwattana (2016) in Thailand dat LWS 

met continue substraten, zoals vilt, minder presteren in termen van koeling in vergelijking met modulaire 

systemen. Dit is in overeenstemming met de studies van Wong et al. (2010) en Mazzali et al. (2013). Deze laatste 

onderzochten drie LWS in verschillende regio’s in Italië, waarvan viltsystemen beter presteerden qua koeling dan 

systemen waarbij de planten in potten zitten.  

(II) PLANT MORFOLOGIE 

Een interessante studie is die van Bianco et al. (2017) (Italië), waar men oppert dat verschillende types substraat 

kunnen resulteren in verschillen in LAI. Zij voerden een meetcampagne uit gedurende 1 jaar waarbij twee 

verschillende plantensoorten en twee verschillende substraten werden gebruikt. De verschillende 

substraattypes resulteerden in verschillende LAI’s variërend van 1,35 tot 1,96 voor Lonicera nitida en 4,55 tot 

4,67 voor Bergenia cordifolia. Verder werd de invloed van bladgrootte op koeling onderzocht door Charoenkit & 

Yiemwattana (2017) voor drie plantensoorten. De koelingscapaciteit was significant verschillend voor de drie 

plantensoorten. Cuphea hyssopifola had de kleinste bladeren en de hoogste LAI, en bleek de grootste 

temperatuurdaling te veroorzaken. Excoecaria cochinchinensis veroorzaakte de kleinste temperatuurverlaging, 

Lee & Jim 2017 China Cwa Summer NW, NE - Lonicera 
japonica, 
Wisteria sinensis 

ΔTow = -3.5°C  

Pérez et al. 2017 Spain Csa Summer E, S, W - Parthenocissus 
tricuspidata 

ΔTow = -15°C, -
16°C, -16.4°C for 
E, S, W 

Tudiwer & 
Korjenic 

2017 Austria Dfb Winter S - - ΔTow = +3.5°C  

Lin et al.  2018 China Cwa, Cfa - E, S - - Air T between 
leaves = -3.8°,  
ΔTow = -4.7°C  

Vox et al.  2018 Italy Csa Year round S A: 15 
B: 20 

A: Pandorea 
jasminoides 
variegata 
B: 
Rhyncospermum 
jasminoides 

Daytime:  ΔTow = 
-9°C, nighttime:  
ΔTow = +3.5°C  

Yang et al.  2018 China Cfa Summer N, S - Mucuna 
sempervirens 

ΔTow = -9°C, 
cavity T = -5.5°C, 
ΔTi  = -2°C  
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hoewel deze soort een grotere LAI had dan Tibouchina urvilleana. Dit toont aan dat in aanvulling op LAI, 

bladgrootte een belangrijke rol speelt in de thermische prestatie van een plant. Grotere bladeren worden 

geassocieerd met meer schaduw, maar deze hebben ook een dikkere grenslaag waardoor de warmteverdrijving 

beperkt wordt. Hoe dan ook kunnen deze verschillen in koelingscapaciteit ook toegewezen worden aan 

verschillen in transpiratiesnelheid. Meer onderzoek hierover is dus nodig.  

(III) VERSCHILLEN TUSSEN ZOMER EN WINTER 

Coma et al. (2017) bestudeerden een idGF met bladverliezende soorten en een LWS met wintergroene planten, 

zowel in de zomer als in de winter, in Spanje. Winterstudies zijn zeldzaam maar werden eveneens uitgevoerd 

door Bianco et al. (2017) en Tudiwer & Korjenic (2017). Tijdens de zomer vonden Coma et al. (2017) een grotere 

energiebesparing voor de LWS dan voor de idGF. Tijdens de winter kon geen effect van de idGF op 

energiebesparing worden waargenomen, maar de LWS resulteerde in besparingen tot 4,2%. Een andere studie 

toonde aan dat een LWS warmteverlies reduceerde tot 63% en 70% (vergeleken met een kale muur) voor 

Lonicera nitida en Bergenia cordifolia, respectievelijk (Bianco et al. 2017) (Italië).  Djedjig et al. (2017) legde in 

Frankrijk de nadruk op het effect van LWS op de temperatuur in een street canyon. Tijdens de zomer was de 

oppervlaktetemperatuur achter de LWS 15°C lager en binnen was het 5°C koeler dan de referentie. Bovendien 

vonden de auteurs een reductie van 97% in warmtewinst, vooral veroorzaakt door schaduw en 

evapotranspiratie. Tijdens de winter zag men, vanwege isolerende effecten, vermindering van warmteverlies. 

Medl et al. (2017) rapporteerden eveneens een vermindering van maximale oppervlaktetemperatuur van 18.9°C 

in vergelijking met een blote muur, in Tirol, Oostenrijk. Deze eigenschappen van LWS zijn waardevol voor het 

verlengen van de levensduur van gebouwen en constructies. 

 

Tabel 6: Samenvatting van studies i.v.m. thermische effecten van living wall systems, inclusief Köppen 

classificatie, seizoen, oriëntatie, dikte van het gebladerte en plantensoort. Thermische effecten staan uitgelegd 

in Tabel 3. (-) betekent geen data beschikbaar. 

Author Year Country Köppen 
climate 

Season/ month Orientation Foliage 
thickness 
(cm) 

Species Thermal effects 

Olivieri et al. 2009 Spain Csa Spring, winter - - Sedum L. Spring:  ΔTi = -15°C; 
Winter:  ΔTi = -3°C  

Cheng et al.  2010 China Cwa Summer W - Zoysia japonica Substrate = -14°C 
than  ΔTo ,  ΔTi  = -
2°C,  ΔQ  = -30 W m-

²  

Wong et al.  2010 Singapore Af Spring - - - ΔTow = -11.6°C  

Perini et al. 2011 Netherlands Cfb Autumn  W 10 evergreens ΔTow = -5°C  

Chen et al. 2013 China Cfa Summer W - - ΔTow = -20.8°C  

Djedjig et al.  2013 France Cfb Summer W - Sedum, 
Mentha, 
Thymus, Vinca, 
Campanula, 
Delosperma 

ΔTow  = -4°C  

Mazzali et al. 2013 Italy fa, Csb Summer, autumn SW - A: Juniperus 
communis, 
Sedum 
spurium, 
Geranium 
sanguineum, 
Geranium sp., 
Anemone sp., 
Parthenocissus 

ΔTow = -12-20°C,   
ΔQ  = -57 W m-² 
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triscuspidata, 
Heuchera 
micratha, 
Salbia 
nemorosa, 
Lonicera 
pileata, 
Pittosporum 
tobira, 
Rosmarinus 
officinalis, 
Alchemilla 
mollis, 
Bergenia 
cordifolia, 
Oenothera 
missouriensis, 
Plumbago 
capensis  

B: Zoysia sp.  

C: Cynodon sp., 
Stenotaphrum 
secondatum., 
Dicondra sp., 
Paspalum 
vaginatum 

Haggag et al. 2014 United Arab 
Emirates 

BWh Summer E - - ΔTow = -6°C  

ΔTi = -6°C  

ΔEc = 20.5% 

Safikhani et al. 2014 Malaysia Af Autumn W 20 Thunbergia 
grandiflora 

Cavity T = -8°C;  ΔTi 
= -4°C  

Olivieri et al. 2014 Spain Csa All S - Sedum L. ΔTow = -13.8 ± 9.5°C,  
ΔTiw = -8.62 ± 
2.68°C, Floor T =-
5.37 ± 1.28°C, Roof 
T = -5.99 ± 1.64°C  

Victorero et al. 2015 Chili Csb Summer N - Sedum L. ΔTow = -30°C  

Manso & 
Castro-Gomes  

2016 Portugal Csb Summer, autumn S - Sedum sp. 
Thymus sp., 
Achillea 
millefolium 

ΔTiw = +7°C in  
winter and -7°C in 
summer;  ΔEc = 75% 
,  ΔEh = 60%;  ΔTow = 
-15°C  

Pan & Chu  2016 China Cwa summer SW - Peperomia 
claviformis 

ΔTow = -8°C  

ΔEc = 16%  

Bianco et al. 2017 Italy Cfb Winter, summer S - Lonicera nitida 
L. (A), Bergenia 
cordifolia L. (B) 

A_sunny:  ΔTow = -8-
12°C ΔQ = -63%; 
A_cloudy:  ΔTow = -
1.6-2°C,  ΔQ = -56%; 
B_cloudy:  ΔQ = -
70%; A_summer:  
ΔTow = -23°C,  ΔQ = 
+165% (in the 
sensor error) 

Charoenkit et 
al. 

2017 Thailand Aw Winter, summer S - Cuphea 
hyssopifola 
H.B.K (A); 
Tibouchina 
urvilleana (B); 
Excoecaria 
cochinchinensis 
(c) 

A:  ΔTi = +10.5 
(winter) and -12.8°C 
(summer)  

Coma et al. 2017 Spain Csa Summer E-S-W - Rosemarinus 
officinalis, 

ΔTow = -20.1°C 

ΔEc = 58.9%  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjut9Xc4-PPAhVBnhQKHW32BM4QjRwIBw&url=http://www.vlaio.be/pagina/logos-0&bvm=bv.135974163,d.ZGg&psig=AFQjCNHUVKsEH_9_8TX_8HdAGOm2ovCO0g&ust=1476860362735172
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Helichrysum 
thianschanicum 

de Jesus et al. 2017 Spain Csa Summer, autumn SE (ref N-
NE) 

 > 250 different 
species 

ΔTow = -2.7°C in 
summer, -2.3°C in 
autumn 

Djedjig et al. 2017 France  Summer, winter E, W - Sedum, 
Mentha, 
Thymus, Vinca, 
Campanula, 
Delosperma 

ΔTow = -15°C in 
summer, ΔTi = -5°C 

ΔEc = 97% in 
summer,  ΔEh = 20% 
in winter 

Medl et al. 2017 Austria Dfc All S-E - Grass type? ΔTow = -18.9°C 

Olivieri et al.  2017 Spain BSk Summer S - Sedum sp. Polystyrene 
insulation >9 cm is 
redundant 

Ottelé & Perini 2017 Netherlands - Summer, winter  10 A: Lamium 
galeobdolon, 
Carex sp. 
Alchemilla sp., 
Host 
B: Ferns, 
Geranium sp. 
Carex sp. 

A: summer:  ΔTow = -
8.4°C,  ΔTi = -8.6°C; 
winter:  ΔTow = 
+10.6°C,  ΔTi = 
+5.5°C  

B: summer:  ΔTo = -
5.9°C, cavity behind 
LWS -5.9°C; winter:  
ΔTow = +10.6°C, 
cavity behind LWS 
+4.6°C,  ΔTi = +2.1°C  

Perini et al. 2017 Italy Csa Summer S - Cistus Jessami 
beauty and 
Cistus crispus 

Cavity T -4.7 °C;  ΔEc 
= 26%  

Razzaghmanesh 
et al. 

2017 Australia Csb Summer/autumn, 
autumn/winter 

W - Brachyscome 
ciliaris, Poa 
labillardieri, 
Enneapogon 
nigricans, 
Kennedia 
prostrata, 
Atriplex 
semibaccata, 
Ixiolaena 
leptolepis, 
Ptilotus nobilis, 
Hardenbergia 
violacae 

Summer:  ΔTow = -
14.9°C; Winter:  
ΔTow = +5.9°C  

Serra et al. 2017 Italy Cfa Winter, summer N, S - Lonicera nitida, 
Bergenia 
cordifolia, 
Heuchera sp. 

Winter: R = 0.11-
0.27 m² K W-1, 
summer:  ΔTow = -
6.5°C,  ΔTi = -4°C  

Tudiwer & 
Korjenic 

2017 Austria Dfb Winter S - - ΔTow = +0.5°C, R = 
0.3 - 0.7 m² K W-1 

Van de Wouw 
et al. 

2017 Netherlands Cfb Winter W - - ΔEc = 11-18 (±3) kW 
m-2 year -1 

Feitosa & 
Wilkinson  

2018 Australia 
Brazil 

Cfa 
Aw 

Winter, summer - - Callisia Repens 
,  Tradescantia 

ΔTow (?) = -9°C and -
6.2 resp. in summer 

Sánchez-
Reséndiz et al.  

2018 Mexico BSh Year round S - Festuca 
arundinacea, 
Sedum 
reflexum, S.  
mexicanum, S.  
moranense, S.  
obtusifoluim, S.  
crassulaceae, 
Hedera helix, 
Chlorophytum 
comosum 

 

ΔTow = -2°C in 
summer and +2°C in 
winter 
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2.2.2 MODELLEN 

In het algemeen werden er nog niet erg veel modelstudies uitgevoerd op groene wanden en hun thermische 

eigenschappen. Desalniettemin kunnen modellen vaak gebruikt worden om beperkte kennis uit te breiden naar 

bredere toepassingen, bijvoorbeeld door te experimenteren met verschillende oppervlakken aan groenwand, 

verschillende klimaatzones enz. Hoe dan ook, moeten deze modellen altijd gevalideerd worden en dit ontbreekt 

in sommige, zelfs vaak-geciteerde, studies, hetgeen hun betrouwbaarheid in vraag stelt. Bovendien wordt in 

modellen vaak niet gesproken over welk soort groenwandsysteem er gebruikt wordt, of welke plantensoort.  

(I) ENKEL EVAPOTRANSPIRATIE 

Studies slagen er vaak niet in alle drie de besproken koelingseffecten voorheen besproken in acht te nemen. 

Bijvoorbeeld, het onderzoek van Stec et al. (2005) beschouwt enkel het evapotranspiratie-effect van vegetatie, 

zonder beschaduwing of isolatie-effect in acht te nemen. De planten worden hier vergeleken met zonnewering. 

De thermische prestatie van de materialmen werd wel gevalideerd met experimenten. Men vond hier dat de 

temperatuur van de planten nooit boven de 35°C steeg, terwijl de zonnewering meer dan 55°C kon bereiken. 

Bovendien vond men ook dat de energieconsumptie voor koeling daalde met 19%.  

(II) ENKEL BESCHADUWING 

Langs de andere kant, namen Alexandri & Jones (2008) enkel het beschaduwingseffect in rekening. Zij 

ontwikkelden een 2-dimensionaal CFD model waar 9 steden in 9 verschillende klimaattypes werden bekeken. 

Deze auteurs vonden een significante verbetering in thermisch comfort, en dit effect was sterker in warme 

klimaatregio’s. Ook presteerden groene wanden beter voor groene daken in street canyons in het algemeen, en 

des te smaller de street canyon, des te beter de prestatie van de groenwand. Street canyon oriëntatie en 

windrichting hadden weinig effect. Het dient vermeld te worden dat deze studie niet gevalideerd werd met 

experimentele data, en ook werden de systemen en plantensoorten amper of niet besproken.  

(III) ENKEL BESCHADUWING EN EVAPOTRANSPIRATIE 

Kontoleon & Eumorfopoulou (2010) onderzochten zowel beschaduwing als evapotranspiratie. Hiervoor werd een 

thermisch netwerk model gebruikt, hetgeen gevalideerd was door eerder onderzoek, om de invloed van 

oriëntatie en bedekkingsgraad van groene wanden te bestuderen. Zij bekeken verschillende types 

gebouwisolatie, hetgeen zeldzaam is in andere studies. Beschaduwing bleek hier de belangrijkste factor, en wat 

betreft de bedekkingsgraad, meer plantenmateriaal is beter, met de beste resultaten aan de oost- en westkant 

van het gebouw. In een gelijkaardige studie stellen Susorova et al. (2013) een wiskundig model voor, rekening 

houdend met weersomstandigheden, klimaatzones, oriëntatie, samenstelling van de groenwand en 

planteigenschappen. Dit laatste, inclusief absorptiecoëfficiënt, bladwijdte, LAI en stomatale weerstand ontbreekt 

in veel modelstudies, maar was de focus in dit onderzoek. Het model werd gevalideerd met een gevallenstudie 

van een groene wand. LAI en absorptiecoëfficiënt bleken de belangrijkste parameters voor het behalen van de 

beste koelingsresultaten. De belangrijkste meteorologische variabelen waren hier, in volgorde van 

belangrijkheid, zonnestraling, windsnelheid, relatieve vochtigheid en luchttemperatuur. Ook Scarpa et al. (2014) 

ontwikkelden een wiskundig model, hetgeen gevalideerd was met data van Mazzali et al. (2013) uit een LWS-

experiment.  

 

 

Sudimac et al.  2018 Serbia Dfa - S - Geranium 
macrorrhizum, 
(?) cordifolia,  
Lonicera nitida 

ΔTow = -5.4°C, U = 
0.35 – 0.31 W/m-2K-

1 
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(IV) BESCHADUWING, EVAPOTRANSPIRATIE EN ISOLATIE 

Davis et al. (2015) zijn een van de weinige auteurs die naar alle drie de koelingsmechanismen heeft gekeken. Een 

andere studie is deze van Djedjig et al. (2014), welke een hydrothermisch hebben gevalideerd met experimentele 

data. Daarna werd er een gevallenstudie uitgevoerd voor twee klimaten; Frankrijk en Griekenland. Voor beide 

klimaten werd er een vermindering in energygebruik gevonden, zowel voor de zomer als voor de winter. Wat 

betreft oriëntatie vonden zij de beste resultaten voor zuid en west (Fig. 8). Figuur 8 toont duidelijk het 

temperende effect van de groene wand op het onderliggende gebouw. In vergelijking met kale muren, zijn de 

grafieken voor de met groen bedekte muren veel minder hoog, en bovendien is er een vertragend effect te zien. 

Dit betekent dat de groene wand opwarming en afkoeling van de muur verhindert, en dat deze processen later 

op de dag gebeuren. In Djedjig et al. (2016) werd dit model uitgebreid naar een street-canyon case. Men vond 

daar oa. vermindering in energiegebruik voor koeling van 37% voor Athene.  

 

Figuur 8 | Vergelijking van doorgelaten energieflux naar het gebouw dat zich bevindt in La Rochelle (Frankrijk) 

voor blote en bedekte facades, met de verschillende oriëntaties (Djedjig et al. 2015). 

 

(V) DIKTE VAN DE VEGETATIELAAG 

Holm (1989) was een van de eerste auteurs die de thermische capaciteiten van een groene wand bestudeerde. 

Hij ontwierp een dynamisch computermodel dat gevalideerd werd met experimentele data. Experimenten 

toonden aan dat de dikte van het gebladerte geen extra beschaduwingseffecten veroorzaakte boven de 20 cm. 

Bovendien vonden zij dat, hoe dikker de vegetatielaag, hoe minder het belang van de morfologie is van de 

gebruikte plantensoort. Dit werd echter weerlegd door verschillende latere auteurs (Wong et al. 2009; Kontoleon 

& Eumorfopoulou 2010). Wong et al. (2009) voerde een modelstudie uit voor een tropisch klimaat. 

Weersomstandigheden en vegetatieparameters werden uit experimenten gehaald. Beschaduwingscoëfficiënt en 

LAI bleken sterk gecorreleerd. Lage beschaduwingscoëfficiënt en hoge LAI betekent een dikkere laag groen, 

hetgeen de oplossing is voor efficiënte beschaduwing.  

(VI) WARMTE-OVERDRACHT/ WEERSTAND EN FLUX 

Sommige simulatiestudies resulteren in U-, R- of λ-waarden voor groene wanden. Bijvoorbeeld, Larsen et al. 

(2014) modelleerden een indirecte groene wand. Hierbij maakten zij gebruik van het model van Stec et al. (2005), 

maar vermits dit enkel toepasbaar was op groene daken, moest dit model aangepast worden naar groene 

wanden. De bekomen thermische weerstand van de groene wand was ongeveer 0,15 m2 K W-1, hetgeen in 

overeenstemming is met het experiment van Perini et al. (2011) (direct green façade, R = 0,09 m² K W-1). Šuklje 

et al. (2016) modelleerden een idGF en vonden een warmtefluxvermindering van 41,2 W m-² voor een wand met 

R-waarde 0,6 m² K W-1 (niet geïsoleerd), 12,2 W m-² voor een R-waarde van 2,1 m² K W-1 (matig geïsoleerd) en 
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een warmtefluxreductie van 5 W m-² voor de hoogste R-waarde van  5,3 m² K W-1 (lage energiegebouw). Olivieri 

et al. (2017) ontwikkelden een model voor het inschatten van een grenswaarde voor wandisolatie, boven welke 

het niet meer effectief is om een LWS te plaatsen. Zij vonden een niet-significante verhoging in 

oppervlaktetemperatuur wanneer polystyreen  (λ = 0,035 W m-1 K-1) dikker was dan 90 mm, voor 

zomeromstandigheden in Spanje. Dit is de enige studie die vegetatie direct linkt met materiaaldikte, hoewel we 

veronderstellen dat deze thermische effecten van het LWS grotendeels te wijten zijn aan het geïrrigeerde 

substraat. Deze resultaten zijn in overeenstemming met Bevacqua et al. (2018), welke ook aantoonden dat de 

beste prestaties van GW plaatsvinden wanneer de onderliggende muur niet geïsoleerd is. De groenwand wordt 

minder functioneel naarmate de isolatiedikte stijgt.  

 

Tabel 7: Samenvatting van modelstudies i.v.m. thermische effecten van groene wanden, inclusief Köppen 

classificatie, seizoen, oriëntatie, dikte van het gebladerte en plantensoort. Thermische effecten staan uitgelegd 

in Tabel 3. (-) betekent geen data beschikbaar. 

Author Year Country Köppen 
climate 

Season/ 
month 

Orientation Foliage 
thickness 
(cm) 

Species Thermal effects 

Holm 1989    Several 20 Hedera helix,  
Parthenocissus 
triscuspidata,  
Parthenocissus 
quinquefolia, 
Vitis vinifera 

 

Stec et al.  2005 Netherlands - - - - - ΔEc = 19% 

Alexandri & 
Jones 

2008 several - Summer Several - - ΔTo = -2.6°C for temperate 
climate and  ΔEc = 6.3%  

Wong et al. 2009 Singapore Af - - several - ΔEc = 10-31% 

Kontoleon & 
Eumorfopoulou 

2010 Greece Cfb Summer Several 25 Parthenocissus 
triscuspidata 

ΔTow = -19.3°C  

ΔEc = 20%, R = 0.5  m² K W-1 

Jim & He 2011 China Cwa Several N, S - Euphorbia x 
lomi 

ΔTow = -3°C  

Djedjig et al. 2013 France 

Greece 

Cfb, Csa Summer N, E, S, W - - ΔEc = 50.6% and 37.3% resp. 

ΔEh = 11.9% and 8.7% resp. 

ΔTi = -1.5°C  

Susorova et al. 2013 USA  Summer S - Parthenocissus 
triscuspidata 

ΔTow = -13.8°C, R = 0 – 0.7  
m² K W-1 

Feng & Hewage 2014 Canada Dfb Summer - - - ΔEc =7.3%  

Larsen et al. 2014 Argentina Cwa Summer W - - ΔEc = -4.7 MJ m-2 d-1;  ΔEh = -
0.3  MJ m-2 d-1, R = 0.15 m2 K 
W-1 

Pulselli et al.  2014 Italy - Summer S - - ΔEc = 14%  

Carlos et al. 2015 Portugal - Winter N, E, S, W - Campsis, 
Cucurbita, 
Hedera, Ficus 

ΔEh = 33.5% in North wall 

Larsen et al. 2015 Argentina Cwa Summer W - - ΔTow = -1.5°C,  ΔQ = -5.5 MJ 
m-² day-1, R = 0.15 m² K W-1 

Djedjig et al. 2016 Greece Cfb Summer E, W - - ΔEc = 37%  

Poddar et al.  2016 South Korea Dwa Year round N, E, S, W - Hedera helix ΔEh = 60%,  ΔEc = 17%  

Šuklje et al.  2016 Slovenia Cfb  S - Phaseolus 
vulgaris 

ΔQ = -77% 
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3 BESLUITEN  

Een grondige literatuurstudie toonde aan dat groene wanden in staat zijn temperatuursextremen te 

verminderen, zowel voor warme (koelingseffecten) als voor koude (isolatie) situaties. Figuur 9 toont de meta-

analyse van het temperatuursverschil tussen onbegroende en begroende muren in de zomer (links) en in de 

winter (rechts). De linker figuur toont duidelijk aan dat modelstudies het koelingseffect van groene wanden 

schijnen te overschatten, met ongeveer 5 graden. Experimentele studies tonen een goede overeenstemming, 

met LWS die een groter koelingspotentieel heeft, zoals eerder besproken. Voor wintersituaties werden nog geen 

modelstudies uitgevoerd. Ook hier zien we een iets hogere capaciteit van de LWS. Verder bespreken bepaalde 

studies de energiebesparing, uitgedrukt in percentages, van groene wanden (Figuur 10). Van alle andere 

gebruikte parameters in de geanalyseerde studies, waren er te weinig replicaties om een correcte meta-analyse 

uit te voeren.  

 

Figuur 9 | Verschil in buitenmuurtemperatuur tussen blote en begroende wanden. In de zomer (links) zijn 

begroende wanden koeler, in de winter (rechts) zijn begroende wanden warmer. N = het aantal beschouwde 

studies. dGF = direct green façade, idGF = indirect green façade, LWS = living wall system, model = 

modelleerstudie. 

Dahanayake & 
Chow  

2017  Cfa 
(Wuhan) 

Cwa (Hong 
Kong) 

Year round - - - ΔTow = -26°C,  ΔEc = 3%  

Grabowiecki et 
al. 

2017 Poland, 
Italy 

Dfb, Cfa Summer - - Parthenocissus 
quinquefolia 

ΔTow = -25°C, air T in foliage 
28°C cooler 

Bevacqua et al.  2018 Italy Cfa 
(Brescia), 
Csa 
(Cosenza) 

Year round E, S, W 10 - U (total wall) =  0.261 W m-2 
K-1,  ΔEc = 10%  

Daemei et al.  2018 Iran Csa Summer, 
winter 

- Up to 60 Aptenia 
cordifolia 

Summer: greened street 
canyon  ΔTo = -0.83°C, mean 
radiant T about 2°C lower; 
winter:  ΔTo = +0.39°C  

Dahanayake & 
Chow 

2018 China Cwa Year round - - - ΔTo = -15.4°C  

Libessart & 
Kenai  

2018 France - - - 8 Hedera helix, 
Parthenocissus 
quinquefolia, 
Spaghnum 

λ = 0.24-0.27, 0.22-0.27 and 
0.06 W m-1 K -1 resp. 

Wahba et al.  2018 Egypt BWh Year round - - - ΔEc = 17-25%  
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Figure 10 | Energiebesparingen voor keeling (links) en verwarming (rechts). N = het aantal beschouwde studies. 

dGF = direct green façade, idGF = indirect green façade, LWS = living wall system, model = modelleerstudie. 

 

Enkele algemene conclusies kunnen getrokken worden voor groene wanden en hun thermische effecten. Ten 

eerste is het effect op de omgevingstemperatuur vaak minimaal en de grootste verschillen worden telkens gezien 

in de oppervlaktetemperaturen van de onderliggende wanden. Het effect op de omgevingstemperatuur zou 

kunnen veranderen wanneer er zich een bepaalde hoeveelheid groenwand bevindt in een stadsomgeving. Het 

bepalen van een minimale hoeveelheid groen om een effect te zien op de omgevingstemperatuur is interessant 

voor verder (modelmatig) onderzoek. Ten tweede, zoals eerder vermeld, kunnen groene wanden een positief 

effect hebben op UHI omstandigheden. Maar, indien deze verkeerd opgebouwd of geplaatst werden, kunnen zij 

de situatie ook verergeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer vegetatie als een isolator werkt, en een warm 

gebouw tijdens een zomernacht hierdoor niet kan afkoelen. Ten derde, wordt beschaduwing gezien als de meest 

belangrijke verkoelingsfactor. Door deze kennis is het mogelijk om formele richtlijnen te ontwerpen voor de 

implementatie van groene wanden. Hierdoor kunnen geïnformeerde beslissingen genomen worden in verband 

met de specificaties, bijvoorbeeld plant- en systeemkeuze. Op deze manier kan er een maximale capaciteit uit 

de groenwanden verkregen worden.  

Wat betreft duurzaamheid worden de directe groene wanden als de meest duurzame oplossing beschouwd, 

aangezien zij de minste hoeveelheid bouwmaterialen nodig hebben en een minimaal onderhoud vergen. Langs 

de andere kant zijn indirecte groene wanden de beste oplossing wanneer er (natuurlijke of geforceerde) 

ventilatie moet plaatsvinden, of wanneer er een stilstaande luchtlaag gewenst is. Tenslotte voorzien living wall 

systems de grootste hoeveelheid evapotranspiratie voor koeling, en hebben zij een grotere isolerende capaciteit, 

maar dienen zij vaker onderhouden te worden en vereisen zij een grotere hoeveelheid bouwmaterialen en zijn 

technisch gecompliceerder.  

 

4 AANBEVELINGEN 

De metingen uitgevoerd in de beschouwde artikels zijn vaak zeer divers en slechts een beperkt deel van de 

studies beschouwden zowel binnen- als buitentemperatuur van wanden en omgeving tegelijkertijd. Meestal 

worden slechts één of twee van deze parameters in rekening genomen. Bovendien vergeet men, wanneer 

transpiratie beschouwt wordt, de takken en stammen mee te nemen in analyse. Daarnaast is de duurtijd van de 

experimenten vaak te kort, aangezien men best een volledig groeiseizoen kan beschouwen. Herhaalbaarheid van 

experimenten is ook een probleem. Dit is te verklaren doordat onderzoekers zich moeten beperken tot de 

beschikbare in-situ opstellingen, maar klimaatkamerexperimenten zijn ook een optie en deze worden slechts 

zeer beperkt uitgevoerd. Ook droogtestress wordt in weinig experimenten meegenomen. Dit is een vitaal 
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onderdeel aangezien groenwanden eigenlijk geen natuurlijke, en dus een potentieel zeer stresserende omgeving 

kunnen zijn voor planten, vanwege hoge zonnestralingsintensiteit en hoge windsnelheden met mogelijke 

watertekorten als gevolg (Hunter et al., 2014). Bovendien is de opbouw van de (stads)omgeving, waar het 

groensysteem zich bevindt, zeer belangrijk (Djedjig et al. 2013), maar dit wordt zelden in rekening genomen bij 

modelleerstudies. Een andere tekortkoming is dat er vaak te weinig wordt gekeken naar de bodemcondities, 

zowel van grondgebonden als gevelgebonden systemen. Ook de isolerende capaciteit van het substraat voor 

LWS wordt vaak vergeten. Tenslotte beschouwt men de opbouw en bekleding (materialen) van de gevels weinig 

of niet. Dit speelt een grote rol in hoeverre het gevelgroen efficiënt kan zijn in termen van koeling. Enkele studies 

tonen aan dat de koelingsefficiëntie van groen vermindert bij beter geïsoleerde gevels. Vergelijkingen tussen 

verschillende systemen zou een waardevolle toevoeging van kennis kunnen zijn.  
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