
IWT 140993  

 

Groen Bouwen 
Groene gevels voor duurzame gebouwen en steden 

Akoestische prestaties van groene wanden 

  
Datum 

 
31/08/2019 

 Auteurs WTCB 

 

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


Deliverable D2-12: Ontwerprichtlijnen voor de ontwikkeling van hoogabsorberende groene wanden en 

voor het inzetten van groene wanden voor het verhogen van de gevelisolatie. 

 

Groene wanden kunnen ingezet worden om het akoestische binnen- en buitenklimaat aangenamer te 

maken. In een stedelijke context doen ze dit voornamelijk door geluiden te absorberen. Ook in de 

binnenomgeving kunnen ze via hetzelfde mechanisme het achtergrondlawaai en de nagalm in ruimten 

onderdrukken. 

 

1. Wat is absorptie van geluid? 

Bij de weerkaatsing van geluid op een groene wand zal het gereflecteerde geluid zwakker zijn omdat de 

groene wand een deel van de geluidenergie opslorpt. Dit fenomeen wordt ook geluidabsorptie genoemd. 

De geluidabsorptiecoëfficiënt α is daarbij een maat voor deze demping. De absorptiecoëfficiënt heeft een 

waarde tussen 0 (geen absorptie) en 1 (perfecte absorptie). Hoe hoger α, hoe meer geluid er wordt 

geabsorbeerd door de groene wand. De geluidabsorptiecoëfficiënt is in wezen afhankelijk van de 

invalshoek en de frequentie van het geluid. 

 

Figuur 1: definitie van geluidabsorptiecoëfficiënt. Het invallend geluidvermogen Winvallend is hierbij de 

geluidenergie die per tijdseenheid op de wand invalt (in W).  

 

2. Wat bepaalt de geluidabsorptiecapaciteit van groene wanden of schermen? 

De begroeiing op groene wanden of schermen kan grondgebonden of gevelgebonden zijn. Bij 

gevelgebonden begroeiing wortelt deze in een substraat dat vóór of in de wand of scherm werd 

aangebracht. Dit substraat heeft steeds een poreuze structuur (bv. potgrond, veenmos, steenwol, 

lavakorrels of textiel), waardoor geluidgolven efficiënt gedempt worden wanneer ze hierin 

binnendringen. Daarnaast kan de begroeiing zelf ook een poreus karakter hebben (bv. bepaalde 

mossoorten of dichte wortelnetwerken) of kan het bevestigingssysteem uit poreuze materialen bestaan 

(bv. geotextiel). Naarmate deze poreuze materialen meer toegankelijk zijn voor de geluidgolven zal het 

geluid dan ook beter geabsorbeerd kunnen worden. Hierbij merken we op dat een bladerdek of een 



(geo)textiel doorgaans als akoestisch transparant kan beschouwd worden en daarom de toegankelijkheid 

van het substraat niet zal belemmeren. 

a) Geluidabsorptie door het substraat 

Het absorberend vermogen van het substraat wordt voornamelijk bepaald door zijn porositeit, zijn 

vochtgehalte en zijn dikte.  

De porositeit van het substraat heeft een zeer grote invloed op de te bereiken absorptiecoëfficiënt. In de 

regel geldt: hoe groter de porositeit, hoe groter ook de absorptiecapaciteit wordt (zie Figuur 2). Het is 

daarom van groot belang het substraat tijdens het opbouwen van de groene wand zo weinig mogelijk te 

compacteren. 

 

Figuur 2: Invloed van de porositeit (in %) op de absorptiecoëfficiënt onder loodrechte geluidinval op 8 cm 

dikke substraten (naar [1]). 

 

Ook het vochtgehalte van het substraat speelt een belangrijke rol. Het toevoegen van water zal immers 

de porositeit verminderen. Bij organische substraten (bv. humusrijke bovengrond) is de invloed groter 

dan bij zanderige gronden omdat organische substraten het water langer vasthouden, terwijl in zanderige 

gronden dit sneller gedraineerd wordt (Figuur 3). We merken ook op dat de invloed van het vochtgehalte 

meer uitgesproken is in de middenfrequenties en de hoge frequenties. 

Bij zeer open substraten, zoals gebruikelijk in verticale wanden voor binnentoepassingen, is de invloed 

van het vochtgehalte kleiner omdat daar de initiële porositeit veel hoger is (Figuur 4). 

De dikte van het substraat bepaalt eveneens de absorptiecapaciteit van de groene wand. Hoe dikker het 

substraat, hoe beter het de geluidgolven zal absorberen, in het bijzonder de laagfrequente geluiden (bv. 

bij traag rijdend stadsverkeer). Vanaf een dikte van 10 cm wordt het bijkomend effect echter steeds 

kleiner (zie Figuur 5). De invloed is kleiner voor humusrijke gronden, wellicht omdat de metingen verricht 

werden op uitgestrooide lagen op een horizontaal vlak, waarbij bijkomende lagen bij de humusrijke grond 

een compactie van de onderste lagen veroorzaakte, die daardoor minder poreus werden, een effect dat 

zich niet voordoet bij de zanderige gronden met een minder compacteerbaar star korrelskelet. 

 

 



 

Figuur 3: invloed van het vochtgehalte op de alzijdige absorptiecoëfficiënt bij 20 cm dikke humusrijke 

bovengrond (links) en zanderige grond (rechts). De toename van het vochtgehalte bij het geleidelijk aan 

toevoegen van water staat in het rood vermeld (naar [2] en [3]). 

 

 

Figuur 4: invloed van het vochtgehalte op de alzijdige absorptiecoëfficiënt bij een 20 cm dikke verticale 

groene wand uit kokosvezels en perliet 

 

 

Figuur 5: invloed van de dikte van het substraat op de alzijdige absorptiecoëfficiënt voor een humusrijke 

bovengrond (links) en een zanderige grond (rechts). (naar [2] en [3]). 
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b) Geluidabsorptie door het bladerdek 

Als vuistregel kunnen we stellen dat de geluidabsorberende eigenschappen van groene wanden voor zo’n 

80 % bepaald worden door het substraat. De overige 20 % wordt bepaald door de begroeiing. Hierin 

spelen de plantensoort, de planthoogte, de bladdikte, de bladgrootte en het percentage begroeiing een 

rol. De begroeiing zal als het ware een bijkomende “kleuring” geven aan de geluidabsorptiecurve. 

De planthoogte hangt samen met het aantal bladeren per m² en heeft een invloed vanaf de 

middenfrequenties (zo’n 500 Hz bij courante bladdiktes). Hoe meer bladeren, hoe hoger de 

geluidabsorptie wordt. Een maximale verhoging van zo’n 20 % is mogelijk (Figuur 6). 

 

Figuur 6: invloed van het aantal bladeren op de geluidabsorptiecoëfficiënt onder loodrechte geluidinval 

voor een sleutelbloem in 8 cm substraat (naar [1]). 

 

De bladdikte hangt samen met de oppervlaktemassa van de bladeren. Hoe dikker het blad, des te groter 

de stijging van de absorptiecoëfficiënt t.o.v. een onbegroeid substraat. Deze verbetering begint ook bij 

lagere frequenties (vanaf 200 Hz) indien het blad dikker is (Figuur 7). 

 

Figuur 7: invloed van de oppervlaktemassa van de bladeren op de verbetering van de 

geluidabsorptiecoëfficiënt onder loodrechte geluidinval t.o.v. een onbegroeid substraat (naar [1]). 
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De gemiddelde bladgrootte heeft vooral een invloed op de frequentie waarbij de maximale 

geluidabsorptieverbetering gerealiseerd wordt: hoe groter het blad, des te lager deze frequentie zal zijn 

(Figuur 8). 

 

Figuur 8: invloed van de bladgrootte op de frequentie waarbij de grootste verbetering van de 

geluidabsorberende eigenschappen zich voordoet (naar [1]). 

 

Het begroeiingspercentage beïnvloedt eveneens de vorm van de geluidabsorptiecurve. Meer begroeiing 

verhoogt hierbij de laagfrequente en middenfrequente geluidabsorptiecapaciteit, terwijl de 

hoogfrequente geluidabsorptie hierbij afneemt. Dit laatste kan verklaard worden doordat de bladeren in 

staat zijn de hoogfrequente geluidsgolven te reflecteren en deze bijgevolg slechts gedeeltelijk het 

substraat bereiken, terwijl midden- en laagfrequente golven omgebogen worden rondom de bladeren en 

zo slechts weinig of niet gereflecteerd worden. 

 

Figuur 9: Invloed van het begroeiingspercentage op de geluidabsorptiecoëfficiënt onder alzijdige 

geluidinval (naar [2]). 

 

0 % 

100 % 

0 % 

100 % 

100 % 

0 % 



3. Wat is het effect van groene gevels en groene schermen op de buitenomgeving? 

Uit door het WTCB uitgevoerde metingen (zie sectie 6) blijkt dat geluidgolven die weerkaatsen op 

gevelgebonden groene gevels en geluidschermen, afhankelijk van het systeem, 5 dB of nog meer gedempt 

kunnen worden. Hiermee voldoen dergelijke geluidschermen aan de minimale in-situ geluidabsorptie-

eisen die in België worden opgelegd t.a.v. wegverkeer. Grondgebonden begroeiingen (bv. klimop) op 

harde materialen (bv. baksteen of beton) hebben echter slechts beperkte geluidabsorberende 

mogelijkheden. 

Gevelgebonden systemen kunnen daardoor in stedelijke omgevingen het buitenlawaai ietwat reduceren 

(Figuur 10). In vergelijking met klassieke onbegroeide gevels is de verwachte vermindering van het lawaai 

in straatcanyons (a) zo’n 2 à 3 dB, in binnenplaatsen (b) zo’n 4 dB en op stadspleinen (c) zo’n 3 dB. 

Omwille van praktische beperkingen in substraatdikte is het effect het grootst bij de hoge frequenties en 

daardoor slechts beperkt merkbaar bij traag rijdend stadsverkeer. 

(a)     (b)     (c)  

Figuur 10: toepassing van groene gevels in straatcanyons (a), binnenplaatsen (b) en stadspleinen (c) 

(naar [4]) 

 

 

4. Wat is het effect van groene wanden op de binnenomgeving? 

Ook in de binnenomgeving worden groenwanden steeds meer toegepast, in het bijzonder in grotere 

ruimten waar men de nagalmtijd wenst te beperken en zo kan inspelen op de lawaaierigheid van het 

lokaal, bijvoorbeeld in atria of in landschapskantoren. Opnieuw blijkt uit WTCB-metingen (zie sectie 6) dat 

dergelijke groenwanden, dankzij hun poreuze substraten, zeer efficiënt kunnen zijn. Zo’n 70 % van de 

geluidenergie die erop invalt kan zo geabsorbeerd worden, waardoor de lawaaierigheid in het lokaal 

afneemt. Daardoor komen groenwanden qua absorptiecapaciteit in de buurt van typische geperforeerde 

gipsplatenplafonds met achterliggende minerale wol (zie ook Figuur 11). Door groenwanden centraal in 

een ruimte op te stellen kan dit effect nog vergroot worden omdat dan de geluidgolven de groenwand 

zowel langs de voorzijde als de achterzijde kunnen binnendringen. 



 

Figuur 11: situring van de geluidabsorberende capaciteit van de opgemeten groene wand (w=0.7) t.o.v. 

deze van courante bouwmaterialen 

 

5. Hoe worden de geluidabsorberende eigenschappen van groene wanden gemeten? 

De absorptiecoëfficiënt van een groene wand kan gemeten worden in een nagalmkamer onder alzijdige 

geluidinval volgens ISO 354. Hierbij wordt deze berekend uit het verschil van de nagalmtijd in een lege 

nagalmkamer met deze van de nagalmkamer waarin enkele wandelementen werden ingebracht (zie 

Figuur 12). De aldus bekomen absorptiecoëfficiënt is afhankelijk van de geluidfrequentie en wordt 

aangeduid als αs. Deze spectrale informatie kan op zijn beurt gesynthetiseerd worden in een 

eengetalswaarde volgens een wegingsprocedure vastgelegd in ISO 11654. In dit geval spreken we van de 

gewogen geluidabsorptiecoëfficiënt αw. Gezien geluid in een binnenomgeving benaderend alzijdig invalt 

op groene binnenwanden, wordt deze grootheid dan ook meestal gebruikt om hun 

geluidabsorptiecapaciteit in deze context te begroten.  

De geluidabsorberende eigenschappen van groene wanden kunnen ook in-situ gemeten worden onder 

quasi-loodrechte geluidinval volgens de meetnorm EN 1793-5 (zie Figuur 13). Hierbij bepaalt men niet de 

absorptiecoëfficiënt, maar wel de reflectie-index RI, zijnde de verhouding van de gereflecteerde 

geluidenergie op de invallende geluidenergie. Om de prestaties ten aanzien van verkeerslawaai te 

beoordelen, wordt de ééngetalswaarde DLRI berekend via een frequentieweging van het RI-spectrum op 

basis van het genormaliseerd verkeerslawaaispectrum uit EN 1793-3. 

 



 

Figuur 12: principe van de meting en de bepaling van de eengetalswaarde voor de 

geluidabsorptiecoëfficiënt onder alzijdige geluidinval in de nagalmkamer. 

 

 

Figuur 13: principe van de meting en de bepaling van de eengetalswaarde voor de 

geluidabsorptiecoëfficiënt onder quasi-loodrechte geluidinval in situ. 

 

  



6. Meetresultaten van in-situ metingen op groene wanden 

De geluidabsorberende eigenschappen van enkele typische groenwanden werden gedurende het project 

opgemeten zowel onder alzijdige geluidsinval voor 1 type groen kantoorscherm als onder quasi-

loodrechte geluidinval voor 2 types groengevels. 

a) Meting onder alzijdige geluidinval 

In een leeg kantoor op de site van GreenBizz te Brussel werd de meetmethode volgens ISO 354 onder 

alzijdige geluidinval toegepast op een groen kantoorscherm. Het lege kantoor met een volume van 115 m³ 

werd hier benaderend als nagalmkamer verondersteld. Vermits het om verkennende metingen gaat, is dit 

aanvaardbaar. Het groene kantoorscherm bestond uit 2 elementen van 2.31 m hoog, 1.05 m breed en 

0.40 m diep. Het scherm werd samengesteld door Plant Design en bevat een substraat uit het zeer 

poreuze veenmos, begroeid door verschillende planttypes. 

De geluidabsorberende eigenschappen werden bepaald in 2 opstellingen: beide elementen naast elkaar 

tegen een muur en beide elementen willekeurig verspreid over de ruimte (zie Figuur 14). 

 

Figuur 14: opstellingen van de groene kantoorschermen: tegen de muur (links) en verspreid (rechts). In 

het midden een detail van het substraat en de verschillende plantensoorten. 

 

In Figuur 15 ziet men de invloed van beide opstellingen op de opgemeten nagalmtijd van de 

kantoorruimte. Het groene scherm tegen de muur heeft een kleiner effect op de nagalmtijd in het kantoor 

omdat deze maar aan 1 zijde het geluid kan absorberen (zie Figuur 15). Nochtans blijkt uit Figuur 16 dat 

dit scherm per zichtbare oppervlakte meer absorbeert dan de schermen opgesteld verspreid in de ruimte 

(slechts één zijde wordt meegerekend voor het scherm langs de muur en 2 zijden voor schermen centraal 

opgesteld).  

In vergelijking met andere bouwmaterialen hebben deze groene wanden een relatief hoge 

absorptiewaarde. Met een gewogen geluidabsorptiecoëfficiënt van 0.70 à 0.85 zijn ze vergelijkbaar met 

bepaalde akoestische wand- en plafondbekledingen (zie sectie 4). Groene wanden hebben dus een reëel 

potentieel als geluidabsorberend element, bv. in landschapskantoren om problemen met nagalm en een 

te hoog achtergrondniveau op te lossen. 



 

Figuur 15: invloed van de geplaatste groene schermen op de nagalmtijd in het kantoor voor beide 

schermopstellingen 

 

Figuur 16: herleiding van de opgemeten equivalente absorptieoppervlakten Aobj per object naar de 

schijnbare absorptiecoëfficiënt obj door deling door de zichtbare oppervlakte Sobj 

b) Meting onder quasi-loodrecht geluidinval op een living wall systeem 

Op de site van Wolf-Oil te Hemiksem werden metingen uitgevoerd op een living wall systeem van 

Muurtuin op basis van een organisch substraat in zwaluwnestvormige zakje in een geo-vilten doek. Deze 

metingen werden verricht aan de voorgevel van het kantoorgebouw en aan een gevel meer in het midden 

van het bedrijfsterrein. De methode uit EN 1793-5 werd hiervoor toegepast. Daarbij worden microfoons 

geplaatst in een verticaal vlak op 25 cm vóór de gevel op een meetrooster van 3 x 3 punten en wordt een 

geluidbron daarvóór gecentreerd opgesteld op 125 cm vóór het meetrooster. Gezien de variërende dikte 



van de begroeiing, werd als alternatief het meetrooster ook op 35 en 45 cm van de gevel geplaatst (zie 

Figuur 17). De resultaten voor de 3 meetafstanden variëren licht maar gemiddeld genomen absorbeert 

de voorgevel zo’n 6 dB (= de verzwakking van de geluidsgolven bij weerkaatsing). 

 

Figuur 17: Meetopstelling en -resultaten van de metingen op het living wall systeem aan de voorgevel 

Op de gevel meer centraal op het terrein werden iets lagere waarden gemeten. De begroeiing was hier 

ook dikker en vooruitstekende bladeren gaven soms extra reflecties bij hoge frequenties en bij sommige 

microfoons (zie hiervoor de sterkere variaties in Figuur 18). 

Figuur 18: Meetopstelling en -resultaten van de metingen op het living wall systeem centraal op de site 

Wanneer de meting herhaald werd op een iets dichter begroeide zone van de gevel, werden voor de 

verschillende microfoonsafstanden vrij stabiele waarden bekomen rond 5 dB (zie Figuur 19). Hiermee 

voldoet het systeem bijvoorbeeld aan de minimale in-situ geluidabsorptie-eisen die in België aan 

geluidschermen t.a.v. wegverkeer worden opgelegd (minimum-eis 5 dB). 



Figuur 19: Meetopstelling en -resultaten van de metingen op het living wall systeem centraal op de site 

(2e meting op een iets dichter begroeide zone) 

 

c) Meting onder quasi-loodrecht geluidinval op een grondgebonden groene gevel 

Op de gevels van een woning te Bonheiden werden op vraag van GG Green metingen uitgevoerd op een 

grondgebonden groene gevel, dicht begroeid met klimop. De bakstenen zijgevel (gevel 1) had hierbij een 

begroeiing van ongeveer 50 cm dik, terwijl de klimop aan de voorgevel (gevel 2) ongeveer 75 cm dik was. 

Ter vergelijking werd eveneens een meting verricht aan een naakte bakstenen gevel van de naburige 

woning. Uit Figuur 20 blijkt dat deze naakte gevel nagenoeg alle geluidenergie perfect reflecteert (DLRI ≈ 

0 dB). 

 

Figuur 20: referentiemeting op een naakte bakstenen gevel 



Omdat hier de strikte toepassing van de meetmethode uit EN 1793-5 leidt tot fysisch onrealistische 

waarden omwille van de dikke begroeiing, werd hier een aangepaste meetmethode toegepast, die het 

mogelijk maakt om alle reflecties over de ganse diepte van de begroeiing, inclusief de gevel, correct in 

rekening te brengen. Voor meer details over deze verbeterde meetmethode verwijzen we door naar het 

meetrapport in Annex. De resultaten voor beide klimopgevels op basis van de aangepaste methode 

worden weergegeven in Figuren 21 en 22. Daaruit blijkt dat zowel de 50 cm dikke klimop als de 75 cm 

ongeveer 1 dB absorberen (DLRI ≈ 1 dB). 

 

Figuur 21 Meetresultaten volgens de aangepaste meetmethode op de zijgevel (klimopdikte 50 cm) 

 

Figuur 22: Meetresultaten volgens de aangepaste meetmethode op de voorgevel (klimopdikte 75 cm) 



7. Besluit 

In dit rapport werd via een literatuurstudie en door experimentele verificatie aangetoond dat groene 

wanden goed inzetbaar zijn voor nagalmreductie in lokalen en voor de absorptie van wegverkeerslawaai 

langs snelwegen. Hun effect op de reductie van buitenlawaai in stedelijke omgeving is echter beperkt, 

door het meer laagfrequent karakter van dit lawaai. 

De geluidabsorberende prestaties van groene wanden worden voor het overgrote deel bepaald door het 

substraat. Daarbij is een hoge porositeit en een laag vochtgehalte essentieel voor het bekomen van hoge 

absorptiewaarden. Een grotere dikte van het substraat heeft eveneens een positieve invloed. 

De bijdrage van de begroeiing is eerder secundair maar kan in bepaalde gevallen de absorptiewaarden 

met zo’n 20 % doen toenemen. Dikkere en grotere bladeren zorgen hierbij voor een meer laagfrequente 

verbetering. 
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