
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Rapport WP1 - Marktverkenning en 
Literatuuronderzoek (DRAFT) 

 
Datum: Juli 2021 

Auteurs : Timothy Rowe, Jan Poppe, Bert Belmans 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

TETRA WonderWalls - Rapport WP1 - Marktverkenning en Literatuuronderzoek (DRAFT Juli 21)  p.2 

 

Over WonderWalls 
 

Op het moment van schrijven is er een onderbenutting van het economisch en 
maatschappelijk potentieel van groene gevels in Vlaanderen. Dit is gedeeltelijk te verklaren 
doordat de academische kennis die voor handen is onvoldoende op maat van de doelgroep 
wordt aangeboden. Deze doelgroep bestaat uit bouwondernemingen, tuinaannemers, 
producenten van groene gevelsystemen en producten, architecten en siertelers. De 
stakeholders missen praktische richtlijnen en instrumenten die hen toelaten om de verschillen 
tussen groene gevelsystemen onderling en tussen groene gevelsystemen en traditionele 
bouwmethoden inzichtelijk en kwantificeerbaar te maken. Hierdoor is het voor hen moeilijk 
om klanten te overtuigen een gemotiveerde keuze te maken voor gevelgroen, nieuwe 
producten/diensten te ontwikkelen/aan te bieden en bestaande producten te optimaliseren. 
De focus van TETRA WonderWalls ligt op vertalen, aanvullen en centraliseren van kennis uit 
de wetenschappelijke literatuur, recent afgelopen onderzoeksprojecten en kennis aanwezig 
bij de doelgroep, om tegemoet te komen aan deze vraag naar praktijkgerichte kennis. 

Introductie tot WP1 Marktverkenning en Literatuuronderzoek 
 

Op de volgende pagina’s wordt gerapporteerd over WP1 van TETRA WonderWalls. Met de 
taken in dit werkpakket probeerde het WonderWalls consortium een grondig beeld te krijgen 
van de huidige markt (’20-'21) van groene gevels; de sterktes en mogelijkheden die de sector 
biedt, maar ook de zwaktes van en bedreigingen voor de doelgroepen. Het WP bestond uit 
een bevraging van de doelgroep via enquêtes en een brainstormevent (L1.1). In parallel werd 
een gerichte literatuurstudie uitgevoerd (L1.2).  Dit rapport bundelt de bevindingen van deze 
taken in een consensusdocument m.b.t. de noden van de sector en bevat een SWOT-analyse 
(L1.3) ter voorbereiding van een werknota voor het vervolg van het project (L1.4).  
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Er werd bewust gekozen om via twee marktverkenningsmethodes informatie te verkrijgen 
over de huidige markt. Een wijd verspreide bevraging via online enquêtes liet toe om een 
globaal beeld te distilleren van de sector en zijn problematieken. Vanuit het interactief 
brainstormevent konden daaropvolgend meer diepgaande informatie, knelpunten en 
mogelijke oplossingen geëxtraheerd worden door individuen uit verschillende sectoren in 
interactie te laten gaan met elkaar.  Op basis van deze informatie en kennis verzameld in de 
wetenschappelijke literatuur werd gekeken naar waar vertalend onderzoek volstond voor de 
uitbouw van het kennisplatform in WP2 en waar deze kennis diende aangevuld of gevalideerd 
te worden in WP3 en WP4.  

 
Rapportering Taak 1.1 Bevraging van de doelgroep via enquêtes 
 

In december 2020 werd na afstemming met de begeleidingsgroep een vragenlijst over groene 
gevels uitgestuurd naar de verschillende doelgroepen. Voor het opstellen van deze vragenlijst 
werd vertrokken van opgedane kennis die bij de partners aanwezig was vanuit het VLAIO VIS 
traject ‘Groen Bouwen’. De verspreiding gebeurde in samenwerking met de 
netwerkorganisaties en federaties in de begeleidingsgroep. De vragenlijst werd ingevuld door 
70 respondenten. Een analyse van de resultaten werd achteraan dit rapport toegevoegd als 
bijlage. 

Rapportering Taak 1.2 Bevraging van de doelgroep via brainstormevent  
 

Op dinsdag 23 februari ’21 werd een online brainstormevent georganiseerd over verticaal 
groen. Tijdens dit event gingen stakeholders uit verschillende sectoren met elkaar in 
interactie. In 6 sessies thematische sessies werd gefocust op volgende vragen: (1) Op welke 
manier willen jullie groene gevels inzetten? (2) Zijn er barrières die ervoor zorgen dat de 
installatie van een groene gevel niet doorgevoerd wordt?, (3) Welke problemen ondervinden 
jullie bij het voorschrijven en implementeren van groene gevels?, (4) Zijn er bepaalde 
ondersteuningen/tools die jullie gebruiken bij het toepassen van groene gevels? en (5) Komen 
jullie bepaalde ondersteuningen tekort om te innoveren?   

Verder werd er gebrainstormd over mogelijke innovaties/optimalisaties die volgens de 
stakeholders een antwoord kunnen bieden op de knelpunten/barrières en op hulpmiddelen 
die de doelgroep noodzakelijk acht. Tot slot werd een conceptueel voorstel van het 
kennisplatform ter discussie voorgelegd.  

Opnamen en verslagen kunnen geraadpleegd worden via 
www.gevelgroen.be/brainstormevent/. 

  

http://www.gevelgroen.be/brainstormevent/
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Rapportering Taak 1.3 Gerichte literatuurstudie  
 

Er werd een gericht literatuuronderzoek uitgevoerd op basis van de bevindingen uit de 
marktverkenning die plaatsvond in Taken 1.1 ‘Bevraging van de doelgroep via enquêtes’ en 
1.2. ‘Bevraging van de doelgroep via brainstormevent’.  De verzamelde kennis over de 
thematieken, hygrothermisch gedrag, waterverbruik, luchtkwaliteit, onderhoud en milieu 
impact wordt hieronder gebundeld en geanalyseerd als input voor WP2. Deze kennis werd 
geselecteerd in functie van de bruikbaarheid voor de proeftuinen van TETRA WonderWalls en 
de uitbouw van het kennisplatform www.gevelgroen.be . 

Vooruitlopend op de resultaten blijkt uit de literatuurstudie dat hoewel groene gevels 
conceptueel eenvoudig te begrijpen zijn, een kwantitatieve karakterisering van hun voor- en 
nadelen een complexe onderneming is. In vergelijking met traditionele bouwmaterialen 
vormen groene gevels namelijk een levende, weinig homogene (tweede) huid, waarvan de 
eigenschappen afhankelijk zijn van een veelvoud aan variabelen; onder meer plantensoort, 
substraattype, groeiomstandigheden, draagsysteem, seizoensgebonden karakter, enz. 
Desalniettemin is een doorgedreven karakterisering erg belangrijk om het potentieel van 
gevelgroen te kunnen verzilveren. Een oppervlakkige of onvolledige karakterisering voedt 
wantrouwen en een negatieve perceptie m.b.t. verticaal groen. Dit leidt tot ongewenste 
connotaties zoals ‘greenwashing’.  

Omdat de sector zich op dit moment nog niet op een punt bevindt waarop alle voor- en 
nadelen voldoende duidelijk gekwantificeerd of kwantificeerbaar zijn, is het verstandig in 
afwachting daarvan voorzichtig om te springen met beweringen aangaande prestaties (m.b.t. 
thermische effecten, luchtzuivering, waterbuffering enz.). Onvoldoende onderbouwde 
beweringen kunnen het vertrouwen in verticale groensystemen schaden - ‘Greenwashing’ - 
als prestaties niet worden ingelost en op lange termijn meer (reputatie)schade veroorzaken 
dan goed doen. 

 

  

http://www.gevelgroen.be/
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Hygrothermisch gedrag en effecten op energiegebruik 
 

Inleiding  
 

De state-of-the-art m.b.t. de hygrothermische aspecten van gevelgroen werd reeds besproken 
in het eindrapport van WP2 – Hygrothermisch van het VIS traject Groen Bouwen (UA DuEL, 
2019). Hierin werden het Urban Heat Island effect en de mitigatie ervan door vegetatie 
besproken en gekaderd binnen de wetenschappelijke literatuur, evenals de temperatuur 
bufferende werking van groen door beschaduwing, isolatie en evapotranspiratie. Er werd een 
meta-analyse uitgevoerd m.b.t. bestaande experimenten en modellen en er werden 
aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek.  

Deze sectie is een aanvulling op het hygrothermisch eindrapport van het VIS-traject. Tabellen 
worden opnieuw onder de loep genomen / uitgebreid met meer recente data. Eerder 
gerapporteerde data wordt gecontextualiseerd en waar nodig genuanceerd, omdat in de 
tabellen uit het VIS-traject grote verschillen merkbaar waren, zowel tussen systemen 
onderling, als tussen gelijkaardige systemen.  

De meta-analyse van het VIS-traject wordt verder uitgewerkt, in het bijzonder met het oog op 
de proeftuinen Hygrothermie en Energie/Epb. Effecten van beschaduwing, evapotranspiratie 
en isolatie komen hierbij opnieuw aan bod, maar deze keer specifiek in functie van het 
modelleren ervan in berekeningen ter bepaling van de energieprestaties van gebouwen. In 
tegenstelling tot het eindrapport van het VIS traject wordt enkel gefocust op de effecten van 
verticale groensystemen (VGS) op het niveau van de gebouwenveloppe en het gebouw. 
Effecten op wijk-of stadsniveau worden niet in detail besproken omdat deze buiten de 
vooropgestelde scope van TETRA WonderWalls vallen.  

Vooraleer in te gaan op de resultaten van dit WP worden de belangrijkste conclusies en 
uitdagingen uit het eindrapport hygrothermie van het VIS traject Groen Bouwen 
samengevat. 

  

Bert Belmans
En resistentie t.a.v. extrema
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Conclusies van het hygrothermisch eindrapport van het VIS-traject: 
 

• Het effect van groene wanden op de omgevingstemperatuur (buiten) is vaak minimaal. De 
grootste impact kan worden waargenomen 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 dient verder onderzocht 
te worden. 

• Groene wanden kunnen een positief effect hebben op de mitigatie van hitte eilanden. Indien 
ze foutief worden toegepast, kunnen zij de bestaande situatie echter ook verergeren. Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer een opgewarmd gebouw tijdens een zomernacht minder goed 
kan afkoelen door een extra isolerende laag vegetatie/substraat. 

• Beschaduwing werd geïdentificeerd 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. 

• Directe groene wanden worden gezien als de meest duurzame oplossing 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.  

• Living wall systems voorzien de grootste hoeveelheid evapotranspiratie voor koeling, en 
hebben een grotere isolerende capaciteit,  maar dienen vaker onderhouden te worden en 
vereisen een grotere hoeveelheid bouwmaterialen. Ze zijn bovendien technisch 
gecompliceerder. 

• 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 de parameters in rekening genomen.  
• Men vergeet, wanneer transpiratie beschouwt wordt, de takken en stammen mee te nemen 

in analyse.  
• De duurtijd van experimenten is vaak te kort, aangezien men best een volledig groeiseizoen 

kan beschouwen. Herhaalbaarheid van experimenten is probleem doordat onderzoekers zich 
moeten beperken tot de beschikbare in-situ opstellingen 

• Klimaatkamerexperimenten kunnen de herhaalbaarheid van experimenten verbeteren, maar 
deze worden slechts zeer beperkt uitgevoerd. 

• Droogtestress wordt in weinig experimenten meegenomen. Dit is een vitaal 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).  

• De opbouw van de (stads)omgeving, waar het groensysteem zich bevindt is zeer belangrijk 
(Djedjig et al. 2013), maar dit wordt zelden in rekening genomen bij modelleerstudies.  

• Er wordt vaak te weinig gekeken naar de bodemcondities, zowel van grondgebonden als 
gevelgebonden systemen. De isolerende capaciteit van het substraat van LWS wordt vaak 
vergeten.  

• Men beschouwt de opbouw en bekleding (materialen) van de gevels weinig of niet. Dit speelt 
een grote rol in de mate waarin gevelgroen efficiënt kan zijn op m.b.t. van koeling. Enkele 
studies tonen aan dat de koelingsefficiëntie van groen vermindert bij beter geïsoleerde gevels.  
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Beschaduwing, Isolatie en Evapotranspiratie 
 

Algemeen wordt gesteld dat VGS de warmteoverdracht doorheen constructies beïnvloeden 
door drie beschermingsmechanismen toe te voegen aan de gebouwschil. Door beschaduwing 
verminderen ze directe absorptie van zonnestraling. Door het toevoegen van (een) extra 
constructielaag/lagen verhogen ze de thermische weerstand en/of de convectieve 
overgangsweerstand (windscherm). Door verdampingskoeling t.g.v. evapotranspiratie, i.e. 
een combinatie van evaporatie (verdamping door zonnewarmte) en transpiratie (verdamping 
door organismen) kunnen ze afhankelijk van het systeem de temperatuur aan het 
gebouwoppervlak helpen reguleren. 

Om sceptici en toekomstige bouwheren te overtuigen van de voordelen van deze 
beschermingsmechanismen en om richtlijnen te ontwikkelen die toelaten ermee rekening te 
houden bij de bepaling van energieprestaties op gebouwniveau, is niet enkel het  
documenteren van deze effecten aan de hand van meetcampagnes, maar ook het 
kwantificeren ervan m.b.v. rekenmodellen cruciaal. In situ experimenten zijn voornamelijk 
interessant voor het verzamelen van puntsgewijze data over verticale groensystemen en het 
opstellen van standaard meetprotocollen. Numerieke simulaties zijn voornamelijk interessant 
om de werkelijke bijdrage van groene gevels aan de energie-efficiëntie van gebouwen te 
voorspellen/kwantificeren. In wat volgt wordt bekeken hoe dit zich vertaalt in de huidige 
literatuur en waarvoor verschillende methodologieën kunnen worden gebruikt.  

 

Methodologieën 
 

De gangbare methodologieën om de energetische en hygrothermische effecten van VGS te 
onderzoeken kunnen worden opgedeeld in drie grote groepen: 

1. In situ meetcampagnes op ‘echte’ gebouwen. 
2. Meetcampagnes op schaalmodellen 
3. Simulatiestudies 

 

In situ meetcampagnes op ‘echte’ gebouwen. 
In situ meetcampagnes op ware grootte bestuderen de energetische en  hygrothermische 
effecten van groene gevels in hun werkelijke – gebouwde –  context. De randvoorwaarden zijn 
hierdoor sterk situatieafhankelijk (o.w.v. verschillen in locatie, weer, bezetting, onderhoud… 
). Dit soort studies leveren hierdoor de meest realistische resultaten op van hoe groene gevels 
zich in een werkelijke situatie gedragen. Het nadeel ervan is dat ze worden gekenmerkt door 
een moeilijke reproduceerbaarheid t.g.v. het groot aantal variabelen.  

In situ meetcampagnes op echte gebouwen zijn (o.w.v. het groot aantal 
variabelen/onbekenden) minder bruikbaar voor het rechtstreeks distilleren van algemene 
richtlijnen/rekenmethodieken. Ze kunnen wel relevante informatie opleveren voor 
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modelvalidatie, op voorwaarde dat er een grondige gegevensverzameling plaatsvindt en dat 
alle randvoorwaarden uitvoerig worden gedocumenteerd.  

Omwille van het ermee gepaard gaande werk, de moeilijke reproduceerbaarheid en het 
kostenplaatsje blijven het aantal studies van dit type beperkt. Ze gebeuren hoofdzakelijk in 
het kader van onderzoeksprojecten, waarbij ze parallel ook dienst doen als demo-opstellingen 
om gevelgroen te promoten.  

 

Meetcampagnes op schaalmodellen 
Meetcampagnes op schaalmodellen zijn veruit de meest voorkomende manier om de 
hygrothermische effecten van VGS te bestuderen. Ze zijn vaak ofwel gebaseerd op  
eenvoudige balkvormige schaalmodellen die gebouwen voorstellen, ofwel hanteren ze een 
hotbox-coldbox principe. De voordelen van VGS kunnen middels dit soort studies worden 
gekwantificeerd door identieke opstellingen met dezelfde randvoorwaarden te vergelijken 
met en zonder VGS. Bovendien kan een aantal VGS systemen gelijktijdig worden vergeleken 
met nagenoeg identieke randvoorwaarden.  

De meeste studies van dit type worden om financiële redenen slechts uitgevoerd voor een 
beperkte tijdsduur en/of voor een beperkt aantal systemen.  De resultaten zijn hierdoor 
afhankelijk van de op dat moment geldende randvoordwaarden en gelimiteerd tot een 
beperkt aantal types van VGS.   

Hotbox-coldbox opstellingen zoals klimaatkamerexperimenten zijn een alternatief voor 
schaalmodellen die toelaten om de (anders variabele) randvoorwaarden geheel of gedeeltelijk 
te controleren. Tot dusver ontbreken echter goed gekarakteriseerde proefruimtes. Huidige 
studies nemen hierdoor hun toevlucht tot geknutselde opstellingen, wat leidt tot een grote 
onzekerheid op de betrouwbaarheid van hun resultaten.  

Het is moeilijk om op basis van de huidige meetcampagnes op schaalmodellen rechtstreeks 
algemene voorspellingen te doen m.b.t. langetermijneffecten van VGS. Net als in situ 
meetcampagnes kunnen ze wel een nuttige bijdrage leveren voor modelvalidatie. Op zichzelf 
zijn ze echter niet geschikt voor het opstellen van algemene richtlijnen/rekenmethodieken in 
het kader van energieprestatiebepaling. Naar het opstellen van standaardprotocollen voor het 
karakteriseren van prestaties op component/systeemniveau toe bieden ze wel veel 
potentieel. 

Simulatiestudies 
Simulatiemodellen vormen de meest aangewezen manier om de effecten van VGS over een 
langere periode te evalueren, prestaties te vergelijken en de impact op het energieverbruik 
op gebouwniveau in te schatten. Ze laten toe om variabele randvoorwaarden identiek te 
houden voor verschillende systemen en - indien voldoende data beschikbaar is over hoe 
systemen zich gedragen gedurende korte periodes (uit meetcampagnes) - vereisen ze geen 
dure proefopstellingen. Mits validatie kunnen deze modellen worden toegepast om 
puntsgewijze kennis uit te breiden naar bredere toepassingen, bv. door te experimenteren 
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met verschillende oppervlakken aan groenwand, opbouwen, klimaatzones, oriëntaties enz 
[VIS]. De meest betrouwbare dynamische modellen maken gebruik van energie- en 
massabalansvergelijkingen om experimenteel waargenomen verschijnselen op een 
wiskundige manier te benaderen. Deze mathematische modellen kunnen worden gekoppeld 
aan software voor gebouwenergiesimulatie (BEM/BES).  

Indien er een koppeling of integratie met BEM/BES programma’s wordt gemaakt bieden 
simulatiemodellen een effectieve en efficiënte manier om energetische en hygrothermische 
effecten van VGS op gebouwniveau te analyseren en te evalueren. Aan de hand van dit soort 
studies kunnen vereenvoudigde rekenregels worden ontwikkeld om hygrothermisch gedrag 
te voorspellen. Deze dynamische modellen kunnen naast het leveren van diepgaande 
inzichten in het hygrothermisch gedrag van groene gevels ook dienst kunnen doen als basis 
voor stationaire benaderingen om energieprestaties en comfortbijdragen op gebouwniveau 
te bepalen.  

Conclusies 
Van de drie gangbare methodologieën om de energetische en hygrothermische effecten van 
VGS te onderzoeken zijn meetcampagnes op schaalmodellen het vaakst voorkomend. Echter, 
omdat de resultaten ervan afhankelijk zijn van de randvoorwaarden op het moment van de 
studies, zijn dit soort studies niet bruikbaar om rechtstreeks algemene richtlijnen m.b.t. 
hygrothermische prestaties af te leiden. Hetzelfde geldt voor in situ meetcampagnes op 
‘echte’ gebouwen. Beide methodologieën kunnen wel interessante data opleveren voor 
modelvalidatie en voor het opstellen van standaardprotocollen om prestaties op 
component/systeemniveau te evalueren.  

Simulatiestudies bieden (na validatie) de meeste mogelijkheden voor het uitwerken van 
richtlijnen die bruikbaar zijn in een algemeen geldende rekenmethodiek, omdat variabele 
randvoorwaarden vast kunnen worden ingesteld. Hierdoor kunnen verschillende systemen 
onder genormaliseerde omstandigheden t.o.v. elkaar worden vergeleken voor eenzelfde 
periode, zoals een standaardjaar.  

Aangezien simulatiestudies het meeste potentieel hebben voor een algemene karakterisatie 
van systemen die zeer waardevol is voor de praktijk wordt de state of the art van 
simulatiestudies meer uitgebreid behandelt met het oog op een verdere uitwerking in de 
virtuele proeftuinen energie en hygrothermie van TETRA WonderWalls.  

 

Simulatiestudies  
 

Om energie-efficiënt en comfortabel te kunnen bouwen en om de energie-efficiëntie en het 
comfort van gebouwen gedurende een langere periode te kunnen evalueren is het 
noodzakelijk om alle energie en massastromen (warmte, lucht en vocht) doorheen de 
gebouwschil in kaart te brengen. Computersimulaties kunnen hierbij een praktisch hulpmiddel 
zijn. Specifiek voor VGS, moet bij het opstellen van de balansvergelijkingen die in deze studies 
worden gebruikt alle structurele, fysische, biologische en omgevingsparameters die een 
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directe of indirecte invloed hebben op het systeem worden geparametriseerd en/of in 
rekening worden gebracht. Een extra uitdaging hierbij is de beschikbaarheid van data over 
VGS systemen, zowel als input voor de modellering zelf als voor modelvalidatie. 

Overzicht bestaande studies 
Vertrekkende van Tabel 7 uit het hygrothermisch eindrapport van het VIS traject werden in 
een nieuwe uitgebreide tabel bestaande simulatiemodellen voor VGS in kaart gebracht. De 
tabel uit het VIS traject kreeg >10 nieuwe kolommen en werd aangevuld met >20 studies. De 
nieuwe tabel voegt o.a. een vergelijking toe van in hoeverre bestaande methodieken rekening 
houden met de effecten van beschaduwing, isolatie en evapotranspiratie. De tabel geeft ook 
weer hoe de onderzochte VGS worden geparametriseerd/welke parameters in beschouwing 
worden genomen, of/hoe er een koppeling wordt gemaakt met BEM/BES software en of/hoe 
de modellen werden gevalideerd. Omwille van zijn omvang werd de nieuwe tabel opgenomen 
als bijlage achteraan dit document. 

In de meeste studies in de tabel wordt een thermisch-elektrische analogon gebruikt, zodat de 
balansvergelijkingen kunnen worden geschreven in de vorm van een veelterm. Elke term in 
deze veelterm is de wiskundige vertegenwoordiging van een deelbijdrage van het VGS. 
Bijdragen voor beschaduwing, isolatie en evapotranspiratie worden evenwel niet in alle 
studies in rekening gebracht. Gevalideerde studies rapporteren over het algemeen een goede 
overeenkomst met veldmetingen van oppervlaktetemperaturen en warmtefluxen, wat 
vertrouwen geeft in deze aanpak.  

Een belangrijke randbemerking hierbij is dat in verschillende simulatiestudies een rekenmodel 
werd gebruikt dat werd ontwikkeld voor groendaken. Dit model is niet geschikt voor 
betrouwbare simulaties van VGS. Het houdt o.a. geen rekening met de verandering van de 
emissiviteitswaarden van gebladerte en bodem en van convectieve 
warmteoverdrachtscoëfficiënten, die beide worden beïnvloed door de helling van het 
geanalyseerde oppervlak. Het laat bovendien niet toe om op een correcte manier een 
geventileerde opbouw met luchtspouw tussen groene gevel en achterliggende wand te 
bestuderen.  

Uit de tabel blijkt dat in het kader van doctoraal onderzoek reeds een aantal  gedetailleerde 
modellen werden ontwikkeld om specifieke types van VGS te bestuderen, waarbij af en toe 
een koppeling werd gemaakt met BEM/BES (Building Energy Modeling/Simulation) software. 
Deze modellen blijken na afronding van de doctoraatstrajecten echter snel in ongebruik te 
raken omdat ze niet publiek beschikbaar gemaakt worden of niet blijvend in de software 
worden geïntegreerd. Hetzelfde ontwikkelingsproces dient hierdoor telkens herhaald te 
worden, waardoor (vooruitgang in) het modelleren van VGS zeer traag verloopt en niet 
doorstroomt naar de praktijk. Bovendien blijkt uit de studies dat betrouwbare 
gecentraliseerde en algemeen toegankelijke databanken met systeemkarakteristieken die 
nodig zijn als input voor modelstudies, bv. LAI van plantensoorten i.f.v. oriëntatie, bezonning, 
irrigatie en bemestingsregime en locatie ontbreken. 
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Samengevat kan worden geconcludeerd dat hoewel het potentieel van simulatiestudies voor 
VGS groot is en hoewel er reeds verschillende van dit soort studies werden uitgevoerd, het 
gebruik ervan buiten een wetenschappelijke context nog in zijn kinderschoenen staat. 
Bestaande modellen zijn niet/onvoldoende geïntegreerd in simulatiesofware en slagen er 
vaak niet in alle drie de effecten beschaduwing, isolatie en evapotranspiratie in rekening te 
brengen. Modelvalidatie blijft ofwel twijfelachtig bij gebrek aan beschikbaarheid van 
voldoende referentiedata, ofwel wordt er geen validatie uitgevoerd. De modellen die alle 
effecten in rekening brengen en wel geheel of gedeeltelijk gevalideerd zijn worden niet 
algemeen beschikbaar gesteld en/of zijn niet generiek genoeg om alle soorten VGS te 
onderzoeken. Om tot een generieke benadering te komen voor modelstudies van VGS dient 
eerst uitgezoomd te worden naar een overkoepelend = systeemonafhankelijk niveau om 
raakpunten te vinden, vooraleer in te zoomen op systeemspecieke aspecten. Een zorgvuldige 
classificatie van systemen met het oog op de modellering ervan is daarbij van groot belang. 

Classificatie 
Aangezien VGS een verzamelnaam is voor diverse systemen met zeer uiteenlopende 
eigenschappen dient een algemeen toepasbaar rekenmodel te beschikken over een modulaire 
opbouw die toelaat systeem specifieke  aspecten in functie van hun voorkomen in te passen 
of weg te laten. Onder deelaspecten verstaan we het gebruikte plantensortiment, de 
draagstructuur en/of de bevestiging van het systeem, het al dan niet gebruikte substraat, de 
oriëntatie, enz. Om tot een consistente en volledige simulatiemethode te komen die toelaat 
de prestaties van verschillende systemen te beoordelen en te vergelijken dient dus eerst een 
classificatie van verschillende systemen opgesteld te worden. De energie en massabalansen 
op gevelniveau per typesysteem kunnen dan verder worden geïntegreerd in 
balansvergelijkingen op gebouwniveau.  

Hoewel in de literatuur verschillende classificaties van VGS zijn terug te vinden, zijn deze 
zelden opgesteld met het oog op simulaties. Een zeer recente studie van Arenghi et al. (2021) 
vormt hierop een uitzondering. In deze pioniersstudie wordt voor de eerste keer een opdeling 
van VGS gemaakt specifiek met het oog op hygrothermische/energetische simulaties. VGS 
worden gegroepeerd in categorieën op basis van verschillen in zowel geometrische als 
mathematische eigenschappen. Elke categorie wordt gekenmerkt door een verschillend effect 
op de bouwschil t.g.v. een eigen combinatie van beschaduwingseffect en/of vormen van een 
windbarrière en/of verdamping en/of transpiratie en/of creëren van een geventileerde 
spouw. Er wordt een eerste opdeling gemaakt in Green Barrier Systems, Green Coating 
Systems en Green Walls. Deze categorieën worden verder onderverdeeld in Green Tree 
Barrier en Green Climbing Barrier systems, Green Climbing Coating en Green Modular Coating 
systems en Mur Vegetal, Light Systems en Heavy Systems. Per type wordt een 
simulatiemethodiek voorgesteld die wordt geïntegreerd in de BEM/BES software EnergyPlus. 
Dit laat toe de verschillende types VGS te vergelijken, zowel binnen een categorie als tussen 
categorieën.   
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Indeling van VGS met het oog op gebouw-energiesimulaties (Arenghi et Al., 2021) 

De studie van Arenghi et al. (2021) kan worden gezien als een goede leidraad voor hoe 
simulatiestudies van VGS moeten evolueren om stappen voorwaarts te zetten, zowel richting 
praktische tools voor benchmarking als richting tools voor het evalueren van prestaties in het 
kader van energieprestatiebepaling van gebouwen, eerst via een 
gelijkwaardigheidsbenadering a.h.v. dynamische simulaties en in tweede instantie door het 
opstellen van vereenvoudigde stationaire rekenmodellen die passen binnen de epb 
methodiek. 

EPB  
 

EPB-berekeningen zijn gebaseerd op de gecumuleerde maandelijkse stationaire energiebalans 
van een vereenvoudigd gebouwmodel voor een standaard jaar. Bij de berekening van het E-
peil wordt een karakteristiek jaarlijks energieverbruik berekend. Bij de berekening van het S-
peil of het K-peil wordt de isolatiekwaliteit van de enveloppe bepaald. Zowel het karakteristiek 
jaarlijks primair energieverbruik als het S-peil moeten kleiner blijven dan een 
referentiewaarde. De term ‘karakteristiek’ betekent dat wordt uitgegaan van een aantal 
veronderstellingen, zoals een bepaald klimaat, een binnentemperatuur van 18 °C en 
forfaitaire interne warmtewinsten. Deze aannames zorgen dat het mogelijk wordt om 
verschillende gebouwen met elkaar te vergelijken. VGS hebben zowel een invloed op het E-
peil als op het K-peil. 

Aangezien epb-berekeningen net als dynamische simulaties gebaseerd zijn op 
balansvergelijkingen lijkt het vanzelfsprekend dat VGS makkelijk integreerbaar zijn in de 
huidige epb-methodiek. Dit is geenszins het geval. Voor een aantal deelaspecten van VGS, 
zoals beschaduwing of reductie van overgangsweerstanden is het in principe mogelijk, maar 
het is af te raden omdat voorlopig onvoldoende bekend is of dit zal leiden tot betrouwbare 
resultaten. Groene-wandsystemen zijn levende systemen die voortdurend evolueren 
afhankelijk van oriëntatie, seizoenen, irrigatieschema, dag nacht enz. Daar waar men kan 
verwachten dat dynamische simulaties dit gedrag (in theorie) redelijk goed kunnen 
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beschrijven, is dat veel minder vanzelfsprekend in een steady-state aanpak en wordt dit 
onvoldoende gestaafd door onderzoek.  Bovendien zijn deelaspecten zoals koeling d.m.v. 
evapotranspiratie vooralsnog niet integreerbaar in de huidige epb methodiek, waardoor 
integratie een onvolledig beeld zou opleveren.  

Meetcampagnes waarin zogenaamde R-waarden van groene gevels worden gerapporteerd, 
kunnen illustratief zijn voor wat een groene gevel in een bepaalde situatie kan opleveren. Ze 
wekken echter ten onrechte de indruk dat er veralgemeende conclusies uit kunnen worden 
afgeleid. Getuige daarvan is de grote variatie in R-waarden in de literatuur, zelfs voor 
vergelijkbare opstellingen. Bovendien gebeurt de interpretatie en rapportage van R-waarden 
in de literatuur niet uniform. Een invloed op de overgangsweerstand van een wand kan 
bijvoorbeeld bezwaarlijk de R-waarde van de groene wand worden genoemd en toch wordt 
hierover op deze manier gerapporteerd. Ook R-waarden waarvan wordt gemeld dat ze 
onbetrouwbaar zijn, worden in literatuurstudies overgenomen, waardoor een belangrijke 
nuance verdwijnt. R-waardes uit de literatuur mogen geenszins worden vertaald naar U-
waarden van constructies of lambda waarden van lagen in het kader van epb berekeningen! 

De enige goede manier om op dit moment tot robuuste voorspellingen van de impact van VGS 
te komen in het kader van energieprestatiebepaling van gebouwen is inzicht krijgen in de 
effecten van VGS door middel van dynamische simulaties en experimenten. Pas wanneer dit 
voldoende grondig is gebeurd is het zinvol de stap te zetten naar een steady-state-aanpak.  

Zoals in een vorige paragraaf werd besproken, bevinden de dynamische modellen zich op dit 
moment  nog niet op het punt waar zij zouden moeten zijn, en ontbreekt experimentele data 
als input. Deze leemte opvullen moet daarom het eerste aandachtspunt zijn met het oog op 
een praktijkgerichte implementatie. Hierna kan worden gekeken hoe dynamische simulaties 
kunnen worden ingezet binnen een epb methodiek, bijvoorbeeld door een 
gelijkwaardigheidsmethodiek toe te passen of correctiefactoren te bepalen. Als dit alles 
voldoende gedocumenteerd is kan worden onderzocht hoe en of een vertaling naar een 
volledig stationaire aanpak mogelijk dan wel wenselijk is. 

Robuustheid t.a.v. extrema 
 

Een evaluatie van de robuustheid van VGS ten aanzien van klimaatextremen vereist een 
gestandaardiseerde evaluatie van de warmte/koude tolerantie van planten en methodes om 
hitte/droogtestress (in situ) te evalueren. Zowel gevoeligheid voor korte termijneffecten als 
langetermijneffecten en combinaties dienen hierbij in rekening te worden gebracht. Een 
langdurig aanhoudende gematigde warme of koude periode kan immers even fataal zijn als 
kortdurende meer extreme omstandigheden.  

Standaardprocedures die worden gebruikt om de warmte/koudetolerantie van planten te 
bepalen vereisen dat planten worden losgemaakt van hun omgeving. Vaak worden 
protocollen gebruikt waarbij monsters in donkere omstandigheden worden blootgesteld aan 
verschillende temperaturen. De werkelijke toestand waarin de planten zich bevinden is echter 
zo verschillend van deze situatie dat de resultaten van dit soort experimenten in twijfel 
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kunnen worden getrokken wat hun ecologische relevantie betreft.  Bovendien leveren dit 
soort steekproeven puntsgewijze informatie op, waardoor het moeilijk is om 
langetermijneffecten en geheugeneffecten te bestuderen. 

Om de robuustheid van VGS t.a.v. extrema te onderzoeken is er behoefte aan procedures om 
in situ stress bij planten te meten onder gecontroleerde omstandigheden en voor vooraf 
gedefinieerde klimaatscenario's. Het voordeel is dat deze experimenten die in gecontroleerde 
proefposten of klimaatkamers dienen te gebeuren gelijktijdig info kunnen opleveren voor de 
validatie van modellen ter bepaling van de hygrothermische prestaties. Een werkpunt is dat 
reeds eerder werd gerapporteerd is dat huidige studies noodgedwongen hun toevlucht 
nemen tot geknutselde opstellingen, wat leidt tot een grote onzekerheid op de 
betrouwbaarheid van hun resultaten.  
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Waterverbruik 
 

Irrigatie 
 

In de proefopstelling van het VIS-traject ‘Groen Bouwen’ werden 9 verschillende LWS getest 
op hun waterverbruik en de kwaliteit van het (eventuele) effluentwater (Van Herreweghe & 
Dinne, 2019). Elk van deze panelen had een grootte van 4m² en was naar het zuiden 
georiënteerd in de proefopstelling. 

Voor de proeven werden irrigatiesystemen gebruikt die door de fabrikanten werden 
meegeleverd. De bemesting van de systemen werd discontinu (in korrelvorm) of continu 
(opgelost in irrigatie water) toegediend, afhankelijk van de voorkeur van de fabrikant. Om de 
hoeveelheid irrigatie te bepalen, werd in eerste instantie uitgegaan van de aanbevelingen van 
de producenten. Voor elk van de systemen werd de watergift vervolgens geoptimaliseerd om 
een correcte bevochtiging van het substraat te bekomen met zo min mogelijk effluent aan de 
onderkant van het systeem. Voor de optimale watergift werden zowel de duur (minuten) als 
de frequentie (aantal keer per dag) van de watergift aangepast. Bij zes van de negen systemen 
werd in de herfst en de winter de watergift met 50 tot 60% verlaagd. 

Uit de proefopstelling werd een gemiddeld waterverbruik van 900 L/m²/jaar bekomen over 
de verschillende systemen. Deze waarde duidt enkel op het effectieve waterverbruik van het 
systeem. Daarnaast gaat er ook nog om en bij de 300L/m²/jaar naar de drain. Deze waarden 
zijn variabel over de verschillende systemen. Het totale watergebruik (opname door planten 
+ verdamping uit substraat + drain) ligt tussen 500 en 2000L/m²/jaar. Deze waarden werden 
bekomen in een Köppen climaat Cfb (gematigd zeeklimaat met milde winters en koele 
zomers). 

Segovia-Cardozo et al. (2019) vonden in hun studie  een gelijkaardig resultaat voor het 
waterverbruik van LWS in Madrid, Csa (Mediteraan) klimaat. Deze studie keek specifiek naar 
een LWS bestaande uit kunststoffen potten gevuld met een mix van substraten (veenmos, 
kokos vezel, perliet, vermiculiet…). De potten werden in een raster met 14 kolommen en 12 
rijen geplaatst. Elk van de rijen werd voorzien van water via een irrigatiesystem. Bovendien 
komt de afvoer van de bovenliggende pot, nodig om overtollige wateropslag in het substraat 
te bekomen, uit in de onderliggende pot. Dit zorgt ervoor dat de onderste potten significant 
natter zullen zijn dan deze die zich bovenaan de muur bevinden - wanneer elke pot eenzelfde 
hoeveelheid irrigatie krijgt. Het is in dit geval dus belangrijk om rekening te houden met het 
effluent van de bovenliggende rijen om de nodige irrigatie hoeveelheid van de onderste 
potten te bepalen. Men bekwam uiteindelijk een waternood van 838 l/m²/jaar. Deze 
waternood komt overeen met de jaarlijkse evapo(trans)piratie uit de planten en het substraat. 
De studie rapporteert zelf een irrigatie efficiëntie van meer dan 80%, wat wil zeggen dat 80% 
van het toegediende water effectief kan worden opgenomen in het substraat en door de 
plant. De overige 20% van het water gaat verloren in de drain van de systemen. De combinatie 
van deze getallen leidt tot een irrigatiebehoefte van +- 1000 l/m²/jaar. 

Timothy Rowe
GarsyPlantdesignMobilaneKarooEcoworksMuurtuinVerticaal.beSempergreenVertiss
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Regenwater 
 

Segovia-Cardozo et al. (2019) onderzochten naast de irrigatienood ook in welke mate de 
groene wand regenval onderschept. De totale onderschepte regenval, over het hele jaar, kon 
slechts 3% van de waterbehoefte van de gevel voorzien. Deze waarde toont aan dat de planten 
sterk afhankelijk zijn van het irrigatiesysteem, al moet er wel rekening gehouden worden met 
de randvoorwaarden. In een klimaattype met meer regenval kan dit aandeel groter zijn. Deze 
aanname wordt gestaafd door de resultaten die van der Wouw et al. (2017) verkregen in hun 
studie. Zij onderzochten hoeveel regen er werd onderschept door twee verschillende LWS in 
Eindhoven (Nederland). Hun studie vond plaatst tussen november en januari. In deze 
maanden kon de regenval een substantieel deel van het benodigde water voorzien aan de 
LWS. Voor een LWS bestaande uit kunststof potten gevuld met potgrond kon de regen meer 
dan 90% van de waternood dekken. Bij het andere geteste systeem, een hydroponic systeem 
bestaande uit rotswol, was dit slechts 20%. Dit grote verschil is zowel te wijten aan de hogere 
waterbehoefte van het hydroponic systeem als aan de capaciteit van de systemen om regen 
te onderscheppen. In zomermaanden zouden deze percentages voor beide systemen gevoelig 
lager liggen. De evapo(trans)piratie ligt in de zomer 3.6 keer hoger. In combinatie met een 
lagere hoeveelheid regenval leidt dit tot een hogere irrigatiebehoefte in de zomer. Ook de 
oriëntatie van de gevel zal hier een belangrijke rol spelen. Als de gevel georiënteerd is in de 
richting van de dominante windrichting, zal de hoeveelheid regen die onderschept wordt 
waarschijnlijk groter zijn. 

Water management 
 

Een moeilijkheid die voortkomt uit de verticale structuur van gevelgebonden groene wanden 
is de ongelijke verdeling van het water doorheen de structuur (Pérez-Urrestarazu & 
Urrestarazu, 2018; Segovia-Cardozo et al., 2019). De zwaartekracht zal het water naar 
beneden trekken, waardoor het substraat bovenaan te droog en onderaan te nat kan zijn. Dit 
zorgt voor een minder efficiënt gebruik van het water en dus een hogere irrigatienood. Een 
veelgebruikte oplossing voor dit probleem is  het opdelen van de groene wand in verschillende 
horizontale secties. Elk van deze secties kan worden uitgerust met een eigen irrigatie- en 
afvoer systeem om de verticale uitzakking van het water te beperken. 

Pérez-Urrestarazu & Urrestarazu (2018) beschreven nog enkele andere manieren om een 
efficiënter water management te bekomen. Door te werken met sensoren die het 
vochtgehalte in het substraat en de hoeveelheid water in de afvoer meten kan men de 
irrigatiemomenten beter afstellen op de waternood van de planten, wat voor minder verlies 
van water via de drain zal zorgen. Verder is het verdelen van planten over de verschillende 
secties op basis van hun waterbehoefte, waardoor elke sectie  een relatief makkelijke stap om 
de irrigatie efficiëntie te verhogen. 
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Conclusies 
 

Het waterverbruik van VGS werd voor een aantal klimaten en types groene wanden 
bestudeerd en gekwantificeerd. Deze data kan nu al verspreid worden naar de verschillende 
doelgroepen. Er is echter nood aan het opstellen van algemene modellen die aan de hand van 
enkele parameters, i.e. plantensoorten, substraat, klimaat, oriëntatie van de wand etc., de 
irrigatienood van een systeem kunnen inschatten. Dit soort modellen en verdere 
experimentele studies zijn nodig voor implementatie en karakterisatie van groene wanden in 
alle mogelijke omstandigheden. 

 

Referenties 
Pérez-Urrestarazu, L., & Urrestarazu, M. (2018). Chapter 2.2 - Vertical Greening Systems: Irrigation 
and Maintenance. In G. Pérez & K. Perini (Eds.), Nature Based Strategies for Urban and Building 
Sustainability (pp. 55-63): Butterworth-Heinemann. 

Segovia-Cardozo, D. A., Rodriguez-Sinobas, L., & Zubelzu, S. (2019). Living green walls: Estimation of 
water requirements and assessment of irrigation management. Urban Forestry & Urban Greening, 
46, 9. doi:10.1016/j.ufug.2019.126458 

van de Wouw, P. M. F., Ros, E. J. M., & Brouwers, H. J. H. (2017). Precipitation collection and 
evapo(transpi)ration of living wall systems: A comparative study between a panel system and a 
planter box system. Building and Environment, 126, 221-237. doi:10.1016/j.buildenv.2017.10.002 

van Herreweghe, J., & Dinne, K. (2019b). Waterkwaliteit en -verbruik van groene wanden. 
https://www.gevelgroen.be/wp-content/uploads/2020/02/Waterverbruik-en-kwaliteit-van-groene-
wanden_rapport_WTCB_2019.pdf 

 

  

https://www.gevelgroen.be/wp-content/uploads/2020/02/Waterverbruik-en-kwaliteit-van-groene-wanden_rapport_WTCB_2019.pdf
https://www.gevelgroen.be/wp-content/uploads/2020/02/Waterverbruik-en-kwaliteit-van-groene-wanden_rapport_WTCB_2019.pdf


  
 

TETRA WonderWalls - Rapport WP1 - Marktverkenning en Literatuuronderzoek (DRAFT Juli 21)  p.20 

Luchtzuiverende eigenschappen 
 

In het kader van het VIS-traject Groen Bouwen werd een uitgebreide literatuurstudie 
uitgevoerd over de invloed die groene wanden hebben op fijnstof. In deze literatuurstudie 
wordt hierop verder gebouwd. 

 

Impact factoren 
 

Depositie mechanismen 
Planten hebben de eigenschap dat hun bladeren als een filter kunnen dienen voor 
verschillende soorten van luchtvervuiling, gaande van fijnstof (PM) tot ozon (O3) en NO2. Er 
zijn drie verschillende fysische fenomenen die kunnen zorgen voor droge depositie van fijnstof 
op plant materiaal (Ysebaert et al., 2021). Ten eerste is er directe interceptie, dit gebeurt als 
een fijnstof deeltje op een afstand kleiner dan of gelijk aan de diameter van het deeltje voorbij 
het blad passeert. Een tweede manier is enkel van toepassing op zwaardere partikels, deze 
kunnen door middel van sedimentatie (onder invloed van de zwaartekracht) op het oppervlak 
van het blad terecht komen. Finaal is er ook nog impactie, hierbij zorgt de inertie van het 
partikel dat het niet tijdig rond het blad kan bewegen samen met de luchtstroom en zo dus op 
het oppervlak van het blad terecht komt. Partikels kunnen ook op verschillende manieren 
terug verwijderd worden van het blad oppervlak. Onder invloed van de wind kunnen de 
partikels terug gesuspendeerd worden in de lucht. De partikels kunnen echter ook door 
middel van regenval van het blad oppervlak verwijderd worden, dan komen ze op de grond 
terecht waar ze finaal geïmmobiliseerd kunnen worden of weer onder invloed van wind 
gesuspendeerd kunnen worden. Przybysz et al. (2014) vonden dat het seizoen en de 
hoeveelheid regenval een significante invloed hebben op de accumulatie van fijnstof op de 
planten van de groene wand. 

Timothy Rowe
Aandachtspunten:-LAI
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Plant morfologie 
De depositie van fijnstof op bladeren is sterk afhankelijk van de morfologie van de plant en de 
bladeren. Het totale blad oppervlakte, uitgedrukt als Wall Leaf Area Index (WLAI, m² blad per 
m² muur) of als Leaf Area Density (LAD, m² blad per m³), is een veelgebruikte parameter in het 
modelleren van fijnstof afvang door planten. Een hogere WLAI zorgt voor een hogere 
depositie Naast het totale bladoppervlak is ook de vorm van het blad een bepalende factor 
voor de afvang capaciteit van de vegetatie. Bladeren met een complexere vorm zorgen voor 
een grotere depositie van fijnstof (Weerakkody et al., 2018). Ook de kleinere structuren die 
terug te vinden zijn op het blad, i.e. stomata, haartjes, ribbels etc., hebben een impact op de 
afvang van fijnstof, hoewel hier in de literatuur nog geen eenduidige resultaten over te vinden 
zijn. Alle karakteristieken van het blad dienen samen onderzocht te worden om een correct 
beeld te krijgen van de individuele impact (Ysebaert et al., 2021).  

Omgevingsfactoren 
Pugh et al. (2012) onderzochten de impact van de geometrie van de omgeving, i.e. de vorm 
en plaats van gebouwen, de breedte en onderlinge ligging van de straten etc., op de 
luchtzuiverende kwaliteit van groene gevels en daken. Ze kwamen tot de conclusie dat in een 
‘street canyon’ groene wanden voor een grotere afvang van polluenten zorgden dan groene 
daken. Dit aangezien de groene wanden rechtstreeks in contact staan met het volume lucht 
in de ‘street canyon’. Verder concludeerden ze ook dat in een smallere (breedte van straat + 
voetpaden) en hogere ‘street canyon’ het effect van de groene wanden maximaal is. De reden 
hiervoor is dat bij een hogere en smallere street canyon de residentie tijd van de lucht er 
maximaal is, waardoor de planten meer tijd hebben om de polluenten te verwijderen. In een 
smalle en hoge street canyon is het oppervlakte van muur relatief ook hoger voor hetzelfde 
volume van lucht, er kunnen dus theoretisch meer planten geplaatst worden voor een zelfde 
volume lucht, wat ook kan bijdragen aan een hogere zuivering. Voor de verschillende 

Figuur 1: Depositie mechanismen van fijnstof op vegetatie 
(Ysebaert et al., 2021). 

Timothy Rowe
Data over LAI van verschillende planten zoeken en toegvoegen (tabel)

Timothy Rowe
Figuur om verschil te tonen maken
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geometrieën die gemodelleerd werden in de studie lag de reductie van NO2 tussen 7 en 20% 
en voor PM10 tussen 11 en 31%. Om dergelijke waardes te bekomen dient het grootste deel 
van de muren die de straat begrenzen bedekt te zijn met een groene gevel. De initiële 
concentratie van de polluenten heeft geen invloed op de procentuele reductie (Pugh et al., 
2012). Qin et al. (2018) vonden in hun studie gelijkaardige waardes voor de reductie van PM10 
door groene wanden. Zij beschreven verder ook een aantal van de meest invloedrijke factoren 
voor de luchtzuiverende capaciteit van groene wanden. Naast de geometrie van de street 
canyon zijn ook de totale oppervlakte aan planten en de dichtheid van het bladerdek (LAD, 
uitgedrukt in m² blad/m² muur) bepalende factoren, zoals reeds werd aangehaald in de vorige 
secties. 

Experimentele metingen 
 

In-situ metingen 
Bij in-situ metingen worden bladeren van groene wanden die in het straatbeeld staan 
geanalyseerd. Aangezien de dimensies van de groene wand en het niveau van de lokale 
vervuiling meestal niet wordt vermeld in de studies is het niet mogelijk om de PM mitigatie 
kwantitatief te bepalen (Ysebaert et al., 2021). Deze studies kunnen wel gebruikt worden om 
kwalitatief het effect van vegetatie te bepalen, alsook het verschil in captatie vermogen tussen 
verschillende planten soorten. 

Ottelé et al. (2010) bestudeerden de afvang van fijnstof op klimop (Hedera helix) aan de hand 
van het aantal deeltjes op het oppervlak van de bladeren. Deze werden geteld met behulp van 
een environmental scanning electron microscopy (ESEM). Op klimop die in de buurt van een 
drukke weg groeit werden meer dan dubbel zoveel deeltjes gevonden als op klimop uit een 
bosgebied. Naast de weg werden er ook elementen, zoals roestvrij staal, gevonden op de 
bladeren die niet voorkwamen in het bosgebied. Dit toont aan dat de planten deeltjes van 
naburige emissiebronnen, in dit geval een weg, kunnen afvangen. Ook vond men een 
significant verschil tussen het aantal deeltjes op de boven- en onderzijde van de bladeren, met 
dubbel zo grote concentratie op de bovenzijde. Op de bladeren werd een mix van 
verschillende groottes deeltjes aangetroffen.  

In een gelijkaardige studie toonden Sternberg et al. (2010) ook de afvang van fijnstof door 
klimop aan. Zij vonden, net als Ottelé et al. (2010), dat de planten vooral in staat zijn om fijne 
(< 2.5µm) en ultra-fijne (< 1µm) deeltjes af te vangen. Deze fijne en ultra-fijne deeltjes sluiten 
nauw aan bij de emissies van antropogene oorsprong. 

Een andere methodologie om het afgevangen fijnstof te meten werd toegepast door Przybysz 
et al. (2014). Zij gebruikten een gravimetrische methode, i.e. de afgevangen stofdeeltjes 
worden van de bladeren gewassen, waarna ze opgevangen worden op een filter om 
vervolgens gedroogd en gewogen te worden. He et al. (2020) gebruikten een gelijkaardige 
methode, al keken zij in tegenstelling tot Przybysz et al. (2014) niet naar het fijnstof dat zich 
bevond in de waslaag van het blad. 
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Windtunnel experimenten 
Om de afvang van fijnstof door een groene wand kwantitatief te bepalen kan gebruik gemaakt 
worden van een windtunnel. Tot nog toe werd een windtunnel vooral gebruikt om de invloed 
van planten (e.g. bomen, hagen…) in steden te bepalen op de dispersie van lucht vervuiling. 
Viecco et al. (2018) gebruikten een volledige kamer, waarin de temperatuur, luchtvochtigheid, 
de windsnelheid, het licht en de luchtvervuiling (PM10 en PM2.5) gemonitord werden. In de 
kamer werd een hoeveelheid wierook verbrand om fijnstof te genereren. Na de verbranding 
werd de afname van de fijnstof concentratie gemonitord, zowel met als zonder vegetatie in 
de kamer. Door de curves van afname met elkaar te vergelijken verkrijgt men een beeld van 
de capaciteit van de vegetatie om fijnstof af te vangen uit de lucht. Na het experiment werd 
een deel van de bladeren (150 cm²) verder geanalyseerd via de gravimetrische methode om 
de opstapeling van fijnstof op het bladoppervlak te bepalen. Via de massa fijnstof die 
gedurende de test accumuleerde op het bladoppervlak kon een droge depositie snelheid 
afgeleid worden. Uit de testen bleek dat de planten een positieve impact hadden op de 
maximale concentratie fijnstof in de lucht, dewelke lager bleef in aanwezigheid van de 
vegetatie, alsook op de afname van de fijnstofconcentratie (i.e. de concentratie fijnstof nam 
sneller af in de aanwezigheid van de vegetatie). 

Modellen 
 

Om de impact van groene wanden op de lokale luchtvervuiling dient men eerst een overzicht 
te hebben van alle verschillende manieren waarop groene wanden in staat zijn om fijnstof uit 
de lucht te halen. Dispersie van fijnstof in een stedelijke omgeving kan op verschillende 
manieren, i.e. op basis van verschillende wiskundige methodes, gemodelleerd worden. 
Computational fluid dynamics (CFD) modellen kunnen worden toegepast om de interactie 
tussen de vegetatie en de lucht stromen te beschrijven in steden (Ysebaert et al., 2021). In dit 
soort model worden de planten niet expliciet gemodelleerd, wel worden ze toegevoegd als 
een ‘sink’ term. De grote van deze sink kan bepaald worden aan de hand van verschillende 
modellen voor depositie van fijnstof op de planten, i.e. de hoeveelheid fijnstof die door de 
planten wordt opgenomen. De eenvoudigste manier om deze depositie voor te stellen is als 
een 1-dimensionale neerwaartse flux naar één laag vegetatie. De depositie snelheid is 
afhankelijk van de atmosferische condities (temperatuur, lucht vochtigheid en momentum), 
de partikel grote (PM) en het type vegetatie (Morakinyo & Lam, 2016; Ysebaert et al., 2021). 
Deze manier houdt echter geen rekening met de complexe structuur van de vegetatie 
(Ysebaert et al., 2021). Door de leaf area density (LAD), een maat voor het bladoppervlak 
binnen een bepaald volume (m² blad/m³), in rekening te brengen kan de complexe structuur 
van de vegetatie mee in het model gebracht worden. Gromke et al. (2015) gebruikten in hun 
studie een LAD van 0.75 m² blad/m³ voor een groene wand. 

 

 

Timothy Rowe
Variabel over de verschillende delen van de groene wand?



  
 

TETRA WonderWalls - Rapport WP1 - Marktverkenning en Literatuuronderzoek (DRAFT Juli 21)  p.24 

Conclusies 
 

Uit de state of the art blijkt dat er slechts in beperkte mate onderzoek is gedaan naar de fijnstof 
afvangst capaciteit van groene wanden, dit in tegenstelling tot andere vormen van groen. Verder 
onderzoek is nodig naar het gebruik van CFD modellen voor de karakterisatie van fijnstof afvang. Het 
correct kwantificeren en documenteren van de invloedrijke parameters van de planten, zoals het 
bladoppervlak (als LAI of LAD), is vormt hierbij een grote uitdagingen. De invloed van het substraat op 
de afvang van fijnstof is tot op heden onvoldoende onderzocht. Windtunnel testen bieden een 
opportuniteit om computermatig onderzoek via CFD te valideren. 
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LCA 
 

In deze sectie van de literatuurstudie wordt er dieper ingegaan op het gebruik van 
levenscyclus analyse (LCA) voor het bepalen van de milieu impact van groene wanden. Eerst 
wordt er een kort overzicht gegeven van de LCA methodologie om vervolgens een 
gedetailleerd overzicht te geven van een aantal studies die een LCA hebben toegepast op één 
of meerdere groene gevel systemen. 

Methodologie 
Levenscyclus analyse (LCA) is een methodologie die gebruikt wordt om de milieu impact van 
een product te bepalen. De volledige levenscyclus van een product wordt onderverdeeld in 
verschillende fases. Deze fases zijn productie, installatie, gebruik, onderhoud en end-of-life. 
Deze fases worden verder in detail bekeken aan de hand van het voorbeeld van een groene 
wand. In de productie fase wordt voor elk van de componenten van de groene wand apart de 
milieu impact bepaald aan de hand van de gebruikte grondstoffen, het nodige transport en 
het productieproces. De installatie fase kijkt vervolgens naar de milieu impact die veroorzaakt 
wordt tijdens de installatie van het systeem, i.e. gebruik van machines en transport van 
productie naar installatie site. In de gebruiksfase van het product wordt gekeken naar het 
verbruik van water, elektriciteit en andere grondstoffen. Hier worden ook eventuele 
voordelen geleverd door het product mee in rekening gebracht. Voor groene gevels is dit 
bijvoorbeeld het koelend effect. De laatste twee fases, onderhoud en end-of-life hebben 
betrekking tot de nodige reparaties die gedaan moeten worden aan het product (gebruikte 
materialen, transport…) en wat er met het product gebeurt aan het einde van de levenscyclus. 
Binnen het voorbeeld van een groene wand houdt het onderhoud voornamelijk snoeien en 
vervangen van planten en reparaties aan het irrigatiesysteem in. In de end-of-life fase wordt 
er gekeken per onderdeel van het product of dit hergebruikt of gerecycleerd kan worden. Als 
dit niet het geval is wordt er gekeken naar verbranding of onderbrenging op een stortplaats. 
Door te kijken naar de hele levenscyclus van het product verkrijgt men een compleet beeld 
van de milieu impact die ermee geassocieerd is. Echter, zoals verder zal blijken voor de groene 
gevels, zijn er enkele belangrijke aspecten die soms niet of onvolledig mee in rekening worden 
gebracht in de LCA. Dit kan leiden tot een vertekend beeld van de werkelijke milieu impact. 

LCA studies 
Er werden 11 internationale studies gevonden die een LCA uitvoerden voor groene wanden. 
Elk van deze studies onderzocht de milieu impact van één of meerdere groene gevel systemen. 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van enkele van de belangrijke parameters die in deze 
studies gebruikt worden. In de volgende secties wordt elk van deze parameters in detail 
besproken. 
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Tabel 1: Overzicht LCA studies op groene wanden 

 SCOPE FUNCTIONEL
E EENHEID 

SYSTEEM 
TYPES 

VOORDELEN LCIA 
METHOD

E 

PROGRAMMA/DATABASE 

FENG & 
HEWAGE 

(2014) 

Cradle to 
grave 

1m² Grond- en 
gevelgebonden 

Energie besparing 
en chemische 
adsorptie van 

polluenten (NO2, 
SO2, O3 en PM10) 

Niet 
vermeld 

Simapro 

OTTELÉ ET 
AL. (2011) 

Cradle to 
grave 

1m² Grond- en 
gevelgebonden 

Energie besparing 
voor koeling en 

verwarming 

/ Dutch national environmental 
database ( NIBE) 

PULSELLI ET 
AL. (2014)  

Cradle to 
grave 

98m² Enkel 
gevelgebonden 

Energie besparing 
en CO2 

sequestratie door 
planten 

/ 
 

Simulatie in EnergyPlus 

ALTAN ET 
AL. (2015) 

Cradle to 
grave 

16m² 
(oppervlakte 
van de muur 

waarop 
panelen 
zouden 

bevestigd 
worden) 

 

Grond- en 
gevelgebonden 

Energie besparing 
voor verwarming 
en gerelateerde 

afname in CO2 
uitstoot 

/ Inventory of Carbon and 
Energy (ICE) (university of 

Bath) 

NATARAJAN 
ET AL. 
(2015)  

Cradle to 
grave 

(constructie 
en 

onderhoud 
verwaarloosd

) 

1m² Enkel 
gevelgebonden 

Energie besparing / CES EduPack 

PAN & CHU 
(2016) 

Cradle to 
grave 

1m² Enkel 
gevelgebonden 

Electriciteits- 
besparing voor 

koeling 

/ Gabi (software en database) 

MAGRASSI 
& PERINI 

(2017) 

Cradle to 
grave 

129m² Gevelgebonde
n 

Energie en CO2 
besparing op 

koeling  

 / 

MANSO ET 
AL. (2018) 

Cradle to 
gate (enkel 
end-of-life 

niet in 
beschouwing 

genomen) 

1m² Enkel 
gevelgebonden 

Geen voordelen 
opgenomen 

/ Gabi 6 (software en database) 

OQUENDO-
DI COSOLA 

ET AL. 
(2020)  

Cradle to 
gate 

(gebruiksfase 
en end of life 

niet in 
beschouwing 

genomen) 

1m² Enkel 
gevelgebonden 

Geen voordelen 
opgenomen 

ILCD 
midpoint 
method 

Ecoinvent database v3.5 

CORTÊS ET 
AL. (2021)  

Cradle to 
gate (enkel 
productie in 

beschouwing 
genomen) 

1m² Enkel 
gevelgebonden 

Geen voordelen 
opgenomen 

ISO 
14000/C

ML-IA 
v.4.7 

Ecoinvent database v3.6 

SALAH & 
ROMANOV

A (2021)  

Cradle to 
grave 

1m² Enkel 
gevelgebonden 

CO2 opname door 
planten 

/ Data van producenten via 
enquetes en verder opvolging 

PERINI ET 
AL. (2021) 

Cradle to 
grave 

1m² Enkel 
gevelgebonden 

   

 

Gebruikte software en database(s) 
In tabel 1 is te zien dat er over de verschillende studies een grote verscheidenheid aan 
gebruikte software pakketten en databases is. De verschillende software pakketten die 

Timothy Rowe
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gebruikt worden zijn Simapro (Feng & Hewage, 2014), CES Edupack (Natarajan et al., 2015) en 
Gabi (Pan & Chu, 2016; Manso et al., 2018). Bij de andere studies werd niet expliciet vermeld 
welke software er gebruikt werd voor de LCA. Naast de gebruikte software is ook de gebruikte 
database, waarin de milieu impact van elk van de componenten, transport, gebruikte 
productie processen etc. teruggevonden kunnen worden een belangrijk aspect van de LCA 
studie. De studies die gebruik maken van de Simapro, CES Edupack en Gabi software pakketten 
gebruikten ook de geïntegreerde databases. Verder werd ook de ecoinvent database gebruikt, 
zowel versie 3.5 (Oquendo-Di Cosola et al., 2020) en versie 3.6 (Cortês et al., 2021). Ottelé et 
al. (2011) maakten gebruik van de Nederlandse Nationale Milieudatabase en Altan et al. 
(2015) gebruikten de Inventory of Carbon and Energy from the University of Bath. Ten slotte 
zijn er nog Salah & Romanova (2021) die zelf een database opstelden aan de hand van data 
van fabrikanten die ze verkregen aan de hand van enquêtes. 

Scope 
Een belangrijk aandachtspunt voor LCA studies is het definiëren van de scope. Acht van de elf 
studies beschouwden de hele levenscyclus, cradle-to-grave, van de systemen. Hierbij worden 
alle verschillende fases binnen de levenscyclus (productie, constructie, gebruik, onderhoud en 
end-of-life) in rekening gebracht. Enkel Natarajan et al. (2015) vormden hierop een 
uitzondering, zij definieerden hun scope als cradle-to-grave maar lieten de constructiefase en 
onderhoudsfase buiten beschouwing. Hun aanname hiervoor was dat deze een 
verwaarloosbare impact hebben op de totale milieu impact van het systeem. Verder waren er 
nog drie studies die hun scope definieerden als cradle-to-gate. Binnen deze drie studies is er 
echter een groot verschil qua interpretatie van welke fases binnen cradle-to-gate vallen. 
Manso et al. (2018) lieten enkel de end-of-life van het geteste systeem buiten beschouwing. 
Oquendo-Di Cosola et al. (2020) daarentegen lieten zowel de gebruiksfase als de end-of-life 
fase buiten beschouwing. Dit terwijl Cortês et al. (2020), die hun scope ook definieerden als 
cradle-to-gate, enkel de productie fase in beschouwing namen. Deze verschillende 
interpretaties kunnen leiden tot verwarring en/of verkeerde conclusies als resultaten van deze 
studies met elkaar vergeleken zouden worden.  
Hieruit blijkt dat een eenduidig gebruik van definities belangrijk is om de correcte interpretatie 
van resultaten mogelijk te maken. 

Functionele eenheid 
De functionele eenheid moet bij  aanvang van de LCA. De milieu impact van het systeem wordt 
berekend per functionele eenheid, voor groene gevels is dit een bepaald oppervlakte. Acht 
van de elf studies gebruikten een oppervlakte van 1m² groene wand als functionele eenheid. 
Pulselli et al. (2014), Altan et al. (2015) en Magrassi & Perini (2017) gebruikten de oppervlakte 
van de (theoretische) muur waarop de groene gevel geplaatst zou worden. Hun functionele 
eenheden kwamen zo uit op respectievelijk 98m², 16m² en 129 m².  

Aannames 
Voor het modelleren van groene wanden dienen er, door gebrek aan data, enkele aannames 
gemaakt te worden. De belangrijkste hierbinnen zijn de verwachte levensduur van het 
systeem en het benodigde onderhoud. 
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Tabel 2: Aannames over de levensduur en de jaarlijkse vervanging van planten voor verschillende groene gevel systemen. 

Paper Type systeem Aanname levensduur Nodige jaarlijkse vervanging 
van planten (%/jaar) 

Ottelé et al. (2011) Grondgebonden zonder klimhulp 50 jaar (gehele systeem en alle  
componenten) 

0 

Grondgebonden met klimhulp 50 jaar (gehele systeem en alle  
componenten) 

0 
 

LWS op basis van HDPE potten 50 jaar, met uitzondering van 
planten (10 jaar) en irrigatie  
systeem (7.5 jaar) 

10 

LWS op basis van vilt Vilt 10 jaar, planten 3.5 jaar en 
irrigatie systeem 7.5 jaar 

28.6 

Feng & Hewage (2014) Grondgebonden met klimhulp 50 jaar (gehele systeem en alle  
componenten) 

0 

LWS op basis van HDPE potten 50 jaar, met uitzondering van 
planten (10 jaar) en irrigatie  
systeem (7.5 jaar) 

10 

LWS op basis van vilt Vilt 10 jaar, planten 3.5 jaar en 
irrigatie systeem 7.5 jaar 

28.6 

Pulselli et al. (2014) Ongedefinieerd gevelgebonden systeem 25 jaar (gehele systeem en alle  
componenten) 

- 

Altan et al. (2015) Hedera op gegalvaniseerd stalen 
klimhulp (Hedera screen) 

20 jaar (gehele systeem en alle  
componenten) 

- 

Hedera  op roestvrij stalen mesh (Jakob 
system) 

25 jaar (gehele systeem en alle  
componenten) 

- 

Hydrocultuur LWS op basis van rotswol 
(Biotecture) 

25 jaar (gehele systeem), 10 jaar  
voor irrigatie systeem 

10 

Modulair LWS (ANS system) 25 jaar (gehele systeem en alle  
componenten) 

- 

Modulair systeem op basis van planter 
troughs (Treebox) 

15 jaar (gehele systeem en alle  
componenten) 

- 

Natarajan et al. (2015) LWS op basis van vilt 20 jaar (gehele systeem en alle  
componenten) 

Onderhoud aan planten werd 
buiten beschouwing gelaten 

Pan & Chu (2016) LWS op basis van HDPE potten 50 jaar voor het systeem, met 
uitzondering van het irrigatie  
systeem (7.5 jaar) 

10 

Magrassi & Perini 
(2017) 

Ongespecifeerd LWS 25 jaar 0 

Manso et al. (2018) Modulair LWS gebaseerd op 
geëxpandeerde kurk 

50 jaar voor het systeem, 10 jaar  
voor lijm, planten, waterdichting 
en irrigatie systeem 

10 

Oquendo-Di Cosola et 
al. (2020) 

Modulair systeem op basis van PP potten 10 jaar (gehele systeem en alle  
componenten) 

10 

LWS op basis van vilt 10 jaar (gehele systeem en alle  
componenten)  

20 

Cortês et al. (2021) HDPE modules op stalen frame 50 jaar (gehele systeem)  - 
HDPE modules op roestvrij stalen en 
gegalvaniseerd ijzeren structuur 

50 jaar (gehele systeem) - 

Plastic modules op aluminium structuur 50 jaar (gehele systeem) - 
LWS op basis van vilt op aluminium 
structuur 

50 jaar (gehele systeem) - 

LWS op basis van geëxpandeerde kurk op 
stalen structuur 

50 jaar (gehele systeem) - 

Salah & Romanova 
(2021) 

LWS of basis van vilt 10 jaar (gehele systeem) 5-20 

Perini et al. (2021) LWS op basis van een geotextiel 10/25 jaar (gehele systeem) 10% in het eerste jaar, de 
jaren daarna 3% 

 

Levensduur systemen 
De levensduur van een groene wand is sterk afhankelijk van het gebruikte materialen en het 
ontwerp. In tabel XX wordt een overzicht gegeven van de  aannames die in de verschillende 
studies gemaakt werden omtrent de levensduur van systemen en componenten. Voor 
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grondgebonden groene wanden wordt algemeen een levensduur van 50 jaar gebruikt, zowel 
voor systemen met en systemen zonder klimhulp (Ottelé et al., 2011; Feng & Hewage, 2014). 
Altan et al. (2015) gebruikte een conservatievere verwachte levensduur van respectievelijk 20 
en 25 jaar voor grondgebonden systemen met een gegalvaniseerde stalen en een roestvrij 
stalen klimhulp. Binnen de gevelgebonden systemen is er een grotere verscheidenheid aan 
levensduren terug te vinden. Systemen op basis van vilt worden meestal een levensduur van 
10 jaar toegekend (Ottelé et al., 2011; Feng & Hewage, 2014; Oquendo-Di Cosola et al., 2020; 
Salah & Romanova, 2021). Een uitzondering hierop komt van Cortês et al. (2021), zij gebruikte 
voor alle beschouwde systemen een levensduur van 50 jaar. Voor systemen die gebruik maken 
van potten uit HDPE wordt algemeen een levensduur van 50 jaar aangenomen. Ook hier vormt 
de studie van Altan et al. (2015) een uitzondering, gelijkaardig met hun aannames bij 
grondgebonden systemen gebruikte zij een aangenomen levensduur van 25 jaar (modulair 
LWS en LWS gebaseerd op rotswol) en 15 jaar (LWS op basis van plantenbakken). Hierbinnen 
wordt wel een opdeling gemaakt voor bepaalde componenten. Zo varieert de levensduur van 
het irrigatie systeem, daar waar een onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende 
componenten, tussen de 7.5 en 10 jaar. Verder wordt er in sommige studies ook een 
verwachte levensduur gespecifieerd voor de planten, deze gaat van 3.5 jaar voor planten in 
een systeem op basis van vilt tot 10 jaar voor een systeem op basis van HDPE potten (Ottelé 
et al., 2011). 

Onderhoud 
De aannames die gemaakt dienen te worden over onderhoud van de systemen zijn vooral 
gericht op de vervanging van planten, uitgedrukt in % vervangen planten per jaar. De reden 
hiervoor is de grote onzekerheid die gepaard gaat met de verwachte levensduur van de 
planten. Voor de niet levende delen van het systeem, e.g. het irrigatie systeem, kan met een 
relatief hoge zekerheid een verwachte levensduur aangeduid worden. Voor de planten zijn er 
veel meer parameters waar rekening mee gehouden dient te worden om de levensduur te 
kunnen inschatten. Enkele voorbeelden hiervan zijn het klimaat, de oriëntatie van de groene 
wand, de planten soort, het gebruikte substraat etc. In enkele studies (Cortês et al., 2021; 
Pulselli et al., 2014) werd de vervanging van planten niet vermeld. Altan et al. (2015) 
vermelden slechts voor een van de vijf geteste systemen de jaarlijkse vervanging van planten, 
namelijk voor het Biotecture system hebben de planten een verwachte levensduur van 10 
jaar, wat overeenkomt met een vervanging van 10% per jaar. Natarajan et al. (2015) lieten het 
onderhoud aan de planten, inclusief de vervanging van afgestorven planten, buiten 
beschouwing in hun studie. In de resterende studies was er een relatieve consensus over de 
nodige jaarlijkse vervanging voor de verschillende systeemtypes. Voor systemen op basis van 
HDPE potten werd, waar expliciet aangehaald, een vervanging van planten van 10% per jaar 
aangenomen. Voor systemen op basis van vilt was er een groter verschil tussen de studies. 
Salah & Romanova (2021) gingen uit van een vervanging tussen de 5 en 20 % per jaar, 
Oquendo-Di Cosola et al. (2020) gebruikten een waarde van 20% terwijl Ottelé et al. (2011) 
uitgingen van 28.6% (omgerekend van een verwachte levensduur van de planten van 3.5 jaar). 
In het systeem op basis geëxpandeerde kurk (Manso et al., 2018) werden de planten geacht 
een levensduur van 10 jaar te hebben, wat neerkomt op een jaarlijkse vervanging van 10%. 
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De vervanging van de planten kan een grote impact hebben op het milieu, de nieuwe planten 
dienen immers gekweekt en getransporteerd te worden naar de locatie van de groene wand. 
Onderhoud dat beter is afgestemd op de planten soorten die gebruikt worden en de 
omgevingsimpact zou een bevorderlijk effect kunnen hebben op de levensduur van de 
planten, hierover konden echter geen cijfers teruggevonden worden. 

Bestudeerde systemen 
Enkel Feng & Hewage (2014) , Ottelé et al. (2014)  en Altan et al. (2015) bestudeerden zowel 
grond gebonden en gevel gebonden groene wanden in hun studies (tabel XX). De zeven 
andere studies keken enkel naar gevelgebonden systemen. Gevelgebonden systemen op basis 
van vilt werden het vaakst bestudeerd, in zeven verschillende studies. Verder werden er 
verschillende soorten systemen die gebruik maken van plastic potten bestudeerd. Deze 
verschilden in zowel het materiaal van de potten (meestal HDPE) als het materiaal van de 
ondersteunende structuur (aluminium en staal). Ook werd er in twee studies een nieuw soort 
groene wand, op basis van geëxpandeerde kurk panelen, bestudeerd. 

Voordelen 
Naast de eerder vermelde parameters is de integratie van de voordelen, geleverd door groene 
wanden, in de LCA studies een belangrijke impact factor voor de uiteindelijke uitkomst (i.e. de 
totale milieu impact van het systeem) van de studie. Als de geleverde voordelen niet in 
rekening worden gebracht zal de milieu impact van de groene wand overschat worden, wat 
kan leiden tot het in vraag stellen van de duurzaamheid van deze systemen. De moeilijkheid 
hierbij is dat de voordelen geleverd door groen vaak veel complexer zijn dan de directe 
negatieve impact. Dit maakt de integratie ervan binnen de LCA methodologie een stuk lastiger. 
Door de complexiteit worden deze voordelen vaak niet mee opgenomen in LCA studies, zoals 
het geval is bij Ottelé et al. (2014), Manso et al. (2018), Oquendo-Di Cosola et al. (2020) en 
Cortês et al. (2021). 

Binnen de zes andere papers werden er wel, in verschillende mate en via verschillende 
methodes/modellen, enkele voordelen opgenomen.  

Thermisch effect 
De energie besparing door een reductie van de nood aan verwarming en koeling, afhankelijk 
van het klimaat waarin de studie wordt uitgevoerd, is het voordeel dat het vaakst wordt 
meegenomen in LCA studies. Er is echter wel nog een groot verschil in de manier waarop de 
energie besparing wordt meegenomen in LCA. Pulselli et al. (2014) gebruikte een reductie van 
15% in het energie gebruik door de plaatsing van een groene wand, zonder verdere uitleg over 
de oorsprong van deze waarde. Magrassi & Perini (2017) veronderstelden een reductie in het 
energie verbruik van een AC met 60% door de plaatsing van een groene gevel. Hun studie vond 
plaats in een Mediterraan klimaat, waardoor ze enkel rekening hielden met de reductie in 
vraag naar koeling. Ottelé et al. (2011) bekeken de groene wanden in twee verschillende 
klimaten, een  gematigd klimaat (Nederland) en een Mediterraan klimaat. De isolerende 
eigenschappen van de groene wand werden door Ottelé et al. (2011) gemodelleerd door aan 
te nemen dat de groene wand een stilstaande luchtlaag aan de buitenkant van de muur 
creëert. Hierdoor stijgt de overgangsweerstand aan de buitenkant van de muur (Rse) van de 
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gebruikelijke waarde 0.04 K*m²*W-1 naar 0.13 K*m²*W-1, met andere woorden een stijging in 
Rse van 0.09 K*m²*W-1. In het Mediterraan klimaat werd data van Alexandri & Jones (2008) 
gebruik om de reductie in vraag naar koeling te bepalen. Feng & Hewage (2014) gebruikten 
dezelfde data als Ottelé et al. (2014) om de impact van de groene wand te bepalen. Als 
toevoeging hieraan voerden zij ook een simulatie uit in EnergyPlus om het totale verbruik van 
hun model gebouw te bepalen met en zonder de groene wand in de twee verschillende 
klimaten, Mediterraan (Los Angeles) en gematigd (Albany, New York). Natarajan et al. (2015) 
modelleerde de groene wand als een thermische weerstand. De energie besparing werd 
berekend aan de hand van de thermische conductiviteit, de dikte van elke van de 
componenten van de groene wand en het verschil tussen binnen en buiten temperatuur.  Op 
deze manier werd een R-waarde van 1.43 K*m²*W-1 bekomen. Uit de paper is niet duidelijk 
welke aannames gevolgd werden over de vorm die de groene wand dient te hebben om de 
gebruikte formule voor het berekenen van de thermische weerstand te laten gelden. Finaal 
gebruikten Pan & Chu (2016) een testopstelling om de reductie in energievraag door de 
plaatsing van een groene wand te bepalen. In twee identieke apartementen, een met en een 
zonder groene wand, werd het energieverbruik van de AC gemeten om de binnentemperatuur 
constant te houden op 24°C. Aangezien in het lokale klimaat van de studie de temperatuur in 
de wintermaanden (oktober tot april) nog steeds 20°C bedroeg werd er enkel gekeken naar 
de energievraag voor koeling van het gebouw.  

Uit deze sectie kan men afleiden dat er een groot verschil is tussen de studies in de manier 
waarop de thermische impact van de groene wand berekend wordt. Data over de impact op 
de totale milieu impact door het gebruik van de verschillende thermische modellen is er echter 
nog niet.  

Reductie van CO2 emissies 
Naast de thermische impact van de groene wand keken een aantal studies ook naar de impact 
op de CO2 uitstoot. Ook hier werden er verschillende methodologieën gebruikt. Altan et al. 
(2015) gebruikte de reductie in elektriciteitsverbruik om, via een conversiefactor van 0.523 kg 
CO2/KWh, de reductie in CO2 uitstoot te bepalen. Pulselli et al. (2014) gebruikten een 
gelijkaardige methode om de reductie in emissies, uitgedrukt in CO2 equivalenten te bepalen. 
Verder werd er ook gekeken naar de directe opname van CO2 door de groene wanden. Zowel 
Pulselli et al. (2014) als Salah & Romanova (2021) gebruikten (ook) de directe opname van 
CO2. Ze gebruikten elk een ander model voor de opname van CO2, Pulselli et al. (2014) 
gebruikten het model van Marchi et al. (2015) voor de sequestratie van CO2 door de planten 
in de groene wand. In dit model wordt er uitgegaan van opname van CO2 door de plant, 
dewelke dan gecomposteerd worden en gebruikt kunnen worden als meststof. De finale 
opslag van CO2 gebeurt in de bodem. Via dit model werd een CO2 sequestratie van 0.92 kg per 
m² groene wand per jaar bekomen. Salah & Romanova gebruikten de waardes van CO2 
opname door planten in een groene wand die gevonden werden door Torpy et al. (2015), deze 
waarde bedraagt 12 kg CO2 per m² per jaar.  
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Luchtzuiverend effect 
Als laatste werd er in een studie (Feng & Hewage) ook gekeken naar de capaciteit van de 
groene wand om luchtvervuiling, e.g. NO2, SO2, O3 en PM10, af te vangen en zo de lucht te 
zuiveren. Een bedenking bij hun aanpak is dat het gebruikte model voor afvang van 
luchtvervuiling opgesteld is specifiek voor groen daken. In het model is er een component die 
de afvang door middel van verticale depositie van polluenten op het groen dak beschrijft. 
Aangezien het horizontale oppervlak, wat mee bepalend is voor de verticale depositie, veel 
kleiner is voor een groene gevel dan voor een groen dak kan dit voor een aanzienlijke fout 
zorgen. Ook wordt er enkel gebruik gemaakt van een aggregatie van alle polluenten om een 
terugverdien periode te bepalen. Het is echter niet duidelijk of de onderlinge verhouding 
tussen de polluenten hetzelfde is bij de uitstoot, i.e. veroorzaakt door de productie en gebruik 
van de groene wand, als bij de afvang van polluenten.  

Niet gekwantificeerde voordelen 
Naast de voordelen die reeds werden opgenomen in LCA studies zijn er ook nog een aantal 
voordelen geleverd door groene wanden die tot op heden niet in rekening werden gebracht 
in een LCA. Deze voordelen worden niet opgenomen omdat ze vaak veel complexer en/of in 
minder detail bestudeerd zijn.  

Akoestische eigenschappen 
De akoestische isolatie eigenschappen van groene wanden zijn hier een eerste voorbeeld van. 
Voor andere vormen van stedelijk groen, i.e. bomen en hagen, is reeds aangetoond dat ze 
geluid kunnen absorberen. Voor groene wanden is dit effect echter nog maar in een paar 
studies aangetoond (Pérez et al., 2018). Wong et al. (2010) vonden in hun studie dat de 
aanwezigheid van een gevelgebonden groene wand met substraat laag voor een 
geluidsreductie van 5-10 dB kan zorgen. In een recentere studie vonden Davis et al. (2017) dat 
de geluidsabsorptie coëfficiënt van een groene wand tussen 0.59 en 1.00 ligt voor groene 
wanden, de grootte afhankelijk van de frequentie van het geluid.  

Biodiversiteit 
Ook de impact van groene wanden op de biodiversiteit is slechts in beperkte mate onderzocht. 
Een meta-analyse van alle studies die de impact van groene wanden op biodiversiteit 
onderzochten toonde geen significante impact van groene wanden op de lokale biodiversiteit 
(Filazzola et al., 2018). In hun conclusie werd dit resultaat wel genuanceerd en vooral 
toegewezen aan een gebrek aan kwantitatieve data. De functie van een groene wand als 
habitat voor ongewervelden, i.e. insecten, spinnen, slakken etc., werd reeds aangetoond in 
een aantal studies (Madre et al., 2015; Mayrand et al., 2018). Casas & Isabelle (2016) toonde 
in Colombia ook de kwaliteiten van groene wanden als habitat voor vogels aan. Verdere 
studies naar de impact op andere gewervelden ontbreken voorlopig nog in de 
wetenschappelijke state of the art. De impact van groene wanden op de lokale diversiteit aan 
flora is sterk afhankelijk van de ontwerp van de wand. Een grondgebonden groene wand die 
slechts gebruik maakt van een of enkele soorten zal hier een kleinere impact hebben dan een 
LWS waar meerdere verschillende soorten in gebruikt kunnen worden. Een grote varieteit aan 
planten soorten in een groene wand zou in theorie ook voor een meer diverse populatie aan 
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dieren moeten zorgen die in/op/rond de wand leven. Dit is echter, zoals eerder vermeld, nog 
niet aangetoond in een wetenschappelijke studie. Ook kan het gebruik van verschillende 
soorten ervoor zorgen dat de wand minder vatbaar is voor plagen. Een laatste punt voor de 
biodiversiteit is het gebruik van uitheemse planten. In veel groene wanden worden exotische 
planten gebruikt en worden de lokale planten die spontaan op de wand beginnen te groeien 
tijdens het onderhoud verwijderd (Mayrand et al., 2018). Hoewel het gebruik van uitheemse 
planten niet principieel slechter is zal de geassocieerde fauna (ongewervelden, vogels…) in de 
meeste gevallen uit een kleiner aantal soorten bestaan. 

Conclusies 
In verschillende studies, waaronder het VIS traject Groen Bouwen, werd een LCA 
methodologie gebruikt om de milieu impact van verticale groensystemen te evalueren. De 
uitgangspunten van deze studies lopen echter sterk uiteen, waardoor resultaten/systemen 
moeilijk te vergelijken zijn en een totaalbeeld ontbreekt. Er is nood aan meer standaardisatie 
en consensus over wat wel en niet in rekening moet worden gebracht bij LCA analyses van 
VGS, zowel wat betreft de gebruikte functionele eenheid en de scope van studies, als wat 
betreft de integratie van de geleverde voordelen. Voor een aantal voordelen zoals de 
thermische impact en de luchtzuiverende eigenschappen van groene wanden verhindert een 
gebrek aan betrouwbare kwantitatieve data integratie in een LCA methodiek. Nieuwe 
modelmatige en experimentele studies zijn nodig om deze effecten beter te documenteren. 
Voor andere voordelen, zoals de impact op biodiversiteit is er naast het verzamelen van 
kwantitatieve data ook nood aan het uitwerken van methodieken om deze effecten te 
integreren. 
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SWOT 
 

In de SWOT analyse wordt er een overzicht gemaakt van de sterktes, de zwaktes, de 
opportuniteiten en de bedreiging voor VGS. De SWOT analyse vertrekt van de SWOT analyse 
die werd opgesteld door Ascione et al. (2020), aangevuld met nieuwe inzichten. Figuur 2 geeft 
een schematisch overzicht. 

 

 

 

Sterktes 
De sterktes van groene wanden zijn eerder in deze literatuurstudie al uitgebreid aan bod 
gekomen. De belangrijkste hiervan zijn de mogelijke energie besparingen op verwarming en 
koeling (afhankelijk van het klimaat), de reductie van luchtvervuiling, mitigatie van het urban 
heat island effect (UHI) en een akoestische isolerende werking. Bovendien leveren verticale 
groensystemen een positieve bijdrage aan biodiversiteit. Ze brengen veel groen in de stad, 
met een beperkte ruimtelijke impact op maaiveldniveau, waar heden ten dage absoluut nood 
aan is.  

De grote hoeveelheid kennis over groene wanden die reeds aanwezig is bij de fabrikanten en 
een ruime aanwezigheid van onderzoeksinstellingen, zoals PCS en WTCB en sectororganisaties 
voor de groen- en bouwsector die voor ondersteuning zorgen is een troef. Door een groot 
aanbod aan financieringsmogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling kunnen relatief snel 

Figuur 2: Schematisch overzicht SWOT-analyse groene wanden (aangepast van Ascione et al. (2020)) 
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stappen voorwaarts gezet worden. De brede belangstelling vanuit provincies, gemeenten en 
bedrijven schept bovendien een positief klimaat voor nieuwe/verdere ontwikkelingen. 

Zwaktes 
Voor gevelgebonden groene wanden vormt het hoge waterverbruik één van de grootste 
zwaktes. Er  zijn echter grote verschillen tussen systemen qua waterbehoefte. Enkele van de 
meest bepalende parameters zijn het gebruikte substraat (organisch/anorganisch, dikte, 
water retentie capaciteit…), de planten soorten die gebruikt worden en de aanwezigheid van 
een systeem om het effluent water te hergebruiken. 

Naast het waterverbruik is de nood aan onderhoud en de onduidelijkheid hieromtrent een 
werkpunt. Het is onvoldoende op voorhand geweten hoeveel onderhoud een systeem zal 
vergen, aangezien dit afhankelijk is van meerdere factoren: zowel externe factoren, e.g. het 
klimaat, de oriëntatie, beschaduwing etc., als interne factoren, e.g. watergift, planten soort, 
substraat type etc. Onderhoud is ruimer dan het snoeien van planten. Het omvat eveneens 
het behandelen tegen ziektes/insecten, onderhoud aan het irrigatiesysteem en het vervangen 
van afgestorven planten. Het onderhoud dat vereist is kan sterk toenemen als de planten op 
een groene wand getroffen worden door een schimmel of een insecten plaag. Dit kan leiden 
tot een extra onvoorziene kost en een grotere milieu impact als er planten vervangen moeten 
worden of als er bestrijdingsmiddelen gebruikt moeten worden. 

De hoge specificiteit van systemen op de markt, bijvoorbeeld door fabrikanten die eigen 
(unieke) onderdelen gebruikten, maakt kennisoverdracht naar andere fabrikanten en verder 
naar de bredere sector moeilijk. Ze zorgt er bovendien voor dat onderhoud enkel kan 
gebeuren door of met hulp van gespecialiseerde personen/firma’s wat leidt tot dure 
onderhoudscontracten. 

Tot slot rest de vraag wie er na x jaar aansprakelijk is bij schade aan of door de groene wand. 
Architecten hebben een 10 jarige aansprakelijkheid voor eventuele fouten bij het ontwerp en 
de constructie, maar kunnen zij bv. verantwoordelijk worden gesteld bij vroegtijdige uitval van 
planten, een overmatig waterberbruik… ? Wie garandeert de goede werking van een systeem 
en draait op voor de kosten bij problemen/faling? Er moeten meer zekerheden worden 
geboden d.m.v. een garantieregeling en  verantwoordelijkheden moeten duidelijk zodat er 
geen discussie mogelijk is wanneer het fout loopt. 

Opportuniteiten 
Een groene wand zou een waarde verhogende (monetair) toevoeging aan gebouwen kunnen 
zijn op voorwaarde dat bouwheren ervan overtuigd kunnen worden dat de voordelen 
opwegen tegen de investerings- en onderhoudskosten. De waardeverhoging is toe te schrijven 
aan een combinatie van een toename in de esthetische en ecologische waarde van de 
achterliggende gevel en aan de waarde die wordt gegenereerd door de fysische co-benefits, 
zoals bescherming tegen UV straling, vocht en andere schade. Op grotere schaal is er de 
toename van stedelijke biodiversiteit, en positieve effecten voor OAQ en het klimaat (UHI) die 
‘beloond’ zouden kunnen worden. Een aantal studies toonden reeds aan dat groene wanden 
kunnen dienen als habitat voor vogels en geleedpotigen (Madre et al., 2015; Francis & 
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Lorimer, 2011; Casas & Isabelle, 2016). Een kwantitatieve evaluatie van de toename aan 
biodiversiteit voor de verschillende types van groene wanden ontbreekt. Karakterisatie ervan 
biedt de mogelijkheid om de positieve effecten van VGS beter te belichten. 

Sectorieel zijn er een aantal opportuniteiten om één van de grootste drempels voor het 
plaatsen van een groene wand, namelijk de onzekerheid over het nodige onderhoud en de 
geassocieerde kosten, te verkleinen. Een eerste mogelijkheid is om te werken met 
onderhoudscontracten. Op deze manier wordt, voor een vooraf bepaalde vaste prijs, het 
onderhoud van de groene wand verzekerd door de fabrikant. Bij correcte implementatie kan 
dit voor de klant een groot deel van de onzekerheid wegnemen. Als verschillende fabrikanten 
bovendien minder protectionistisch zouden zijn en zouden werken met gestandaardiseerde 
componenten, dan zou de vrije markt kunnen spelen waardoor onderhoud goedkoper zou 
worden voor de klant. 

Bedreigingen 
De bedreigingen voor groene wanden zijn gelinkt aan de duurzaamheid, zowel qua kosten als 
qua milieu impact. De hoge prijs van groene wanden, vooral voor gevelgebonden systemen, 
wordt veroorzaakt door zowel de hoge aankoopprijs als de onderhoudskosten die jaarlijks 
terugkomen. Uit de huidige state of the art blijken enkel grondgebonden groene wanden 
economisch duurzaam te zijn (Perini & Rosaco, 2013). Voorlopig is het nog onduidelijk of ook 
gevelgebonden systemen mits innovaties en het beter in kaart brengen van de geleverde 
monetaire voordelen ook economisch duurzaam kunnen worden in de toekomst.  

Naast de onzekerheid over de economische duurzaamheid van groene wanden is er ook 
onzekerheid over de duurzaamheid met betrekking tot het milieu. Door het hoge 
waterverbruik en de uitstoot die gegenereerd wordt bij de productie van de groene wanden 
zijn de meer complexe systemen (gevelgebonden systeem) vooralsnog niet in staat hun 
volledige milieu impact te compenseren. Zoals eerder vermeld dient hier rekening gehouden 
te worden met het feit dat tot dusver niet alle voordelen geleverd door de groene wanden, 
i.e. die een positieve impact hebben op het milieu, worden meegenomen in de levenscyclus 
analyses die gebruikt worden om de milieu impact van de groene wanden te bepalen. Beide 
van deze problemen (onzekerheid over kost en milieu impact) kunnen worden terruggebracht 
op een gebrek aan kwantitatieve data over de werkelijke impact die groene wanden hebben 
op hun omgeving. 

Een laatste bedreiging gaat uit van (het stoppen van) de funding die jaarlijks via subsidies van 
wetenschappelijke projecten naar de sector vloeit. Op dit moment zijn er nog veel leemtes die 
moeten ingevuld worden om de bevolking te overtuigen van het potentieel van VGS. Zonder 
blijvende financiering is de sector onvoldoende volwassen om snel te innoveren en op eigen 
benen te staan.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 Enquête 
Algemene vragen 
16 respondenten maakten reeds deel uit van de begeleidingsgroep, 54 respondenten maakten geen 
deel uit van de begeleidingsgroep. 

27 respondenten waren reeds op de hoogte van het TETRA-project WonderWalls bij aanvang van de 
enquête, 44 respondenten hadden nog niet eerder van het project gehoord. 

Het VIS-project Groen Bouwen werd gevolgd door 11 respondenten, 14 respondenten hadden wel van 
het project gehoord maar hadden het niet gevolgd. De overige 46 respondenten hadden niet eerder 
van het project gehoord. 

Een meerderheid van de respondenten, 41, waren al vertrouwd met zowel grondgebonden als 
gevelgebonden groene wanden. 8 respondenten waren enkel vertrouwd met grondgebonden 
systemen en 2 respondenten enkel met gevelgebonden systemen. De overige 20 respondenten waren 
niet vertrouwd met groene wanden. 

51 respondenten gaven aan zeer goed op de hoogte te zijn van de voordelen van groene wanden, 17 
waren slechts in beperkte mate op de hoogte van de voordelen en 3 respondenten gaven aan niet op 
de hoogte te zijn van de voordelen. 

Alle respondenten die aangaven op de hoogte te zijn van de voordelen (51) waren op de hoogte van 
het koelend effect in de zomer en de positieve impact op de biodiversiteit. 47 respondenten gaven ook 
het reduceren van luchtvervuiling op en 38 beschouwden het isolerend effect in de winter ook als een 
van de voordelen. Verder werd bij andere de mentale gezondheidsvoordelen vaak aangehaald als 
mogelijk voordeel van groene wanden. 

Slechts 5 respondenten vonden dat er op dit moment in Vlaanderen een voldoende duidelijke 
regelgeving bestaat rond het plaatsen van groene wanden, de overige 66 vond dat dit niet het geval 
is. 

Bij verordeningen rond het plaatsen van groene wanden in het buitenland werd FLL Duitsland vermeld 
alsook dat DACH-landen ver voorop staan. 

Buitenlandse kennisplatformen die werden aangehaald: 

• Facedengrun 
• Grun statt Grau 
• Adivet 
• Wageningen 
• Project IGNITION evidence database (https://www.greatermanchester-

ca.gov.uk/what-we-do/environment/natural-environment/ignition/) 

Als mogelijke extra doelgroepen werden landschapsarchitecten, projectontwikkelaars, studiebureaus 
voor stadsplanning, VEA, brandweer, waterbeheerders en klanten aangehaald. 

 

https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/what-we-do/environment/natural-environment/ignition/
https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/what-we-do/environment/natural-environment/ignition/
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Volgens 56 respondenten is er in Vlaanderen nood aan een centraal kennisplatform over groene 
wanden. 3 respondenten gaven aan hier geen behoefte aan te hebben en 12 respondenten wisten het 
niet. 

Volgende figuren geven aan welke functionaliteiten de respondenten graag zouden terugvinden op 
het online kennisplatform. 
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Gemeenschappelijke vragen 

Gemiddeld werden de milieu-impact, de esthetiek en de onderhoudskosten als de meest 
doorslaggevende criteria aangeduid bij de keuze tussen verschillende groene wanden. De termijn tot 
een volgroeid systeem en het isolerend effect werden als minst belangrijke criteria aangeduid. 
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Gemiddeld werden de ecologische eigenschappen, de esthetische kwaliteiten en de positieve 
psychologische impact als de belangrijkste redenen voor het integreren van een groene wand 
aangeduid. De bouwvoorschriften werden duidelijk als minst belangrijk beschouwd. 
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Vragen per doelgroep 
Architecten 
De meeste architecten hebben enkel met grondgebonden systemen gewerkt (7) of nog niet met 
groene wanden gewerkt (6). De rest (3) heeft al met beide soorten systemen gewerkt. 

De belangrijkste redenen voor de integratie van groene wanden in een project zijn ecologische 
eigenschappen (10) gevolgd door de positieve psychologische impact (7), bouwfysische eigenschappen 
(5) en esthetische eigenschappen (5). 

Voor de klanten zijn de belangrijkste redenen de ecologische eigenschappen (8), esthetische 
kwaliteiten (7) en de positieve psychologische impact (7). 

Het idee voor de integratie van een groene wand in een project komt voornamelijk van de architect en 
de landschapsarchitect (6 en 7 respectievelijk). 

 



  
 

TETRA WonderWalls - Rapport WP1 - Marktverkenning en Literatuuronderzoek (DRAFT Juli 21)  p.50 

Groene wanden werden voornamelijk geplaatst tegen (8) of voor (5) het buitenspouwblad. Slechts 2 
keer als vervanging van het buitenspouwblad. De reden die werd aangegeven is gebrek aan informatie 
over de kwaliteit van water en wind wering (+ invloed van onderhoud hierop). 

De belangrijkste problemen bij het integreren van groene wanden in projecten zijn hoge kost (6) en 
problemen met irrigatie en droogte (5) (+ onduidelijkheid over de duurzaamheid (3)). Verder 
ondervonden 4 respondenten geen problemen. 

De hoge kost (5) en de veronderstelde onderhoudsvereisten (6) zijn ook de belangrijkste redenen 
waarom groene wanden niet vaker geïntegreerd worden in projecten (verder zijn gebrek aan interesse 
en beperkte resistentie tegen hitte en droogte de voornaamste redenen, elk 3 keer aangeduid. 

Bij de keuze tussen de verschillende systemen waren de doorslaggevende factoren de kostprijs, de 
eenvoud van plaatsing en het beperkte onderhoud. 

Gebrek aan interesse van de bouwheer is de hoofdreden waarom groene wanden niet worden 
toegepast door sommige architecten (3), gevolgd door gebrek aan beschikbare informatie (2). 
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Alle architecten die nog niet eerder met groene wanden werkten gaven aan dit in toekomstige 
projecten (eventueel) wel te zullen doen. 

Groene gevels kunnen bijdragen aan de verbeterde thermische regulering van een gebouw volgens 13 
respondenten, 2 dachten van niet en 1 kon dit moeilijk inschatten. 

Slechts 2 pasten ze ook effectief toe voor deze eigenschap, 4 wisten het niet en 10 deden het niet. 

10 architecten zouden ze toepassen mits een aantoonbaar effect, 3 misschien en 1 niet. 

Groene gevels kunnen bijdragen aan de verbeterde luchtkwaliteit volgens 15 respondenten en 1 kon 
dit moeilijk inschatten. 

5  respondenten pasten ze ook effectief toe voor deze eigenschap, 4 wisten het niet en 7 deden het 
niet. 

7 architecten zouden ze toepassen mits een aantoonbaar effect, 3 misschien en 1 niet. 

Groene gevels kunnen bijdragen aan het bufferen van regenwater volgens 13 architecten en 
ingenieurs, 2 dachten van niet en 1 kon dit moeilijk inschatten. 

Slechts 2 pasten ze ook effectief toe voor deze eigenschap, 3 wisten het niet en 11 deden het niet. 

11 architecten zouden ze toepassen mits een aantoonbaar effect, 2 misschien en 1 niet. 
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De meeste klanten vragen niet naar een van de bovenstaande eigenschappen (8). Naar 
luchtzuiverende eigenschappen en thermische eigenschappen (elk 4) en water bufferend 
eigenschappen (3) werd minder gevraagd. 

De bijdragen van groene wanden aan de thermische weerstand moet volgens 10 respondenten 
geïntegreerd worden in de EPB-regelgeving, volgens 3 respondenten is dit niet nodig en  3 
respondenten wisten het niet. 

De bijdragen van groene wanden aan de beschaduwing van gevels en raampartijen moet geïntegreerd 
worden in de EPB-regelgeving volgens 12 respondenten. 4 respondenten wisten het niet. 

 

Een technische voorlichting kan volgens 13 respondenten tegemoetkomen aan de behoefte naar 
informatie. 3 respondenten waren niet vertrouwd met technische voorlichting. 
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Beleidsmakers en overheid 
3 respondenten bevonden zicht op gemeenteniveau, 4 op provinciaal niveau (1 op beide), 3 op Vlaams 
niveau, 1 op lokaal niveau en 1 bij het agentschap natuur en bos. 

9 respondenten hadden nog geen eerdere ervaring met verticaal groen, 2 enkel met grondgebonden, 
1 enkel met gevelgebonden en 1 met beide soorten groene wanden. 

De 4 respondenten die al eerdere ervaring hadden met groene gevels gaven aan dat 
onderhoudsvereisten de hoofdoorzaak zijn om groene gevels niet vaker toe te passen (2), te weinig 
info, hoge kosten, esthetiek, beperkte droogte en hitteresistentie werden elk 1 keer aangeduid. 
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Het idee voor een groene wand komt van landschapsarchitect, bouwheer, groendienst (diens milieu 
en klimaat of de burgers (elk 1 keer). 

De problemen met groene wanden: hoge kost, onduidelijkheid effecten bouwschil en hoge 
onderhoudsvereiste/kost werden elk 2 keer aangeduid. Problemen met irrigatie en droogte werd 1 
keer aangeduid. 

De kostprijs en eenvoud van plaatsing werden aangeduid als de belangrijkste redenen om voor een 
bepaald type systeem te kiezen. 

De 9 respondenten die geen eerdere ervaring hadden met groene wanden gaven het gebrek aan 
informatie als belangrijkste reden om groene wanden niet toe te passen (5), gevolgd door de 
onderhoudsvereisten (4). 

De impact op de levensduur van het gebouw (12) en de levensduur van de groene wand zelf (11) zijn 
volgens de respondenten de criteria waar het meeste extra informatie over nodig is om concrete 
regelgeving op te stellen. Verder werden ook nog hitte en droogte resistentie (9), impact op 
verwarming en koeling (8), milieu impact (6) en impact op biodiversiteit (5) aangeduid. 
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Het onderhoud van de groene wand zou volgens de respondenten worden verricht door de lokale 
groendienst (9), een privébedrijf of gebouwbewoners (7), geautomatiseerd onderhoud (5) of de 
buurtbewoners (2). 

6 respondenten gaven aan dat er in de nabije toekomst plannen zijn waar een groene wand wordt 
voorzien. 7 gaven aan dit niet te weten. 

 



  
 

TETRA WonderWalls - Rapport WP1 - Marktverkenning en Literatuuronderzoek (DRAFT Juli 21)  p.56 

Voor thermische regulering van het gebouw worden groene wanden toegepast (1), worden ze 
overwogen indien er een aantoonbaar effect is (6) en niet toegepast (5). 

 

Voor het verbeteren van luchtkwaliteit worden groene wanden toegepast (3), worden ze overwogen 
indien er een aantoonbaar effect is (6) en niet toegepast (3). 

Om regenwater te bufferen worden groene wanden toegepast (3), worden ze indien er een 
aantoonbaar effect is (4) en niet toegepast (5). 

 

De bijdragen van groene wanden aan de thermische weerstand moet volgens 5 respondenten 
geïntegreerd worden in de EPB-regelgeving, 5 respondenten vonden dit niet nodig en 3 respondenten 
waren niet vertrouwd met EPB. 
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De bijdragen van groene wanden aan de beschaduwing van gevels en raampartijen moet  volgens 6 
respondenten geïntegreerd worden in de EPB-regelgeving, 4 respondenten vonden dit niet nodig en 3 
respondenten waren niet vertrouwd met EPB. 

 

Een technische voorlichting kan volgens 7 respondenten tegemoetkomen aan de behoefte naar 
informatie. De overige 6 respondenten waren niet vertrouwd met technische voorlichting. 

Bouwaannemers 
Geen van de bouwaannemers gaf aan eerder ervaring te hebben met groene wanden (4 
respondenten). 

Ze gaven wel alle 4 aan in de toekomst te willen werken met groene wanden. 

Bij grondgebonden groene wanden werden voldoende wortelruimte en afstemming plantkeuze op 
grootte gevel aangeduid als de belangrijkste technische aspecten. 

De kennis over plantkeuze voor een grondgebonden groene wand is te weinig beschikbaar volgens 3 
van de 4 respondenten. Verder werden ook keuze klimhulp (2) en kennis substraatkeuze (1) aangeduid. 

Bij gevelgebonden groene wanden werd de draagconstructie aangeduid als het belangrijkste 
technische aspect. Gevolgd door voldoende waterbuffer, circulaire watergift, vorstbeveiliging irrigatie.  

De kennis over correcte plantkeuze bij gevelgebonden systemen werd door alle respondenten 
aangeduid als te weinig beschikbaar. Gevolgd door informatie over verschillende types systemen (3/4) 
en irrigatie en biodiversiteit (1/4). 

Groene gevels kunnen bijdragen aan de verbeterde thermische regulering van een gebouw volgens 
alle 4 bouwaannemers 

Alle 4 de bouwaannemers zouden ze toepassen mits een aantoonbaar effect. 

Groene gevels kunnen bijdragen aan de verbeterde luchtkwaliteit volgens alle 4 bouwaannemers. 

Alle 4 de bouwaannemers zouden ze toepassen mits een aantoonbaar effect. 

Groene gevels kunnen bijdragen aan het bufferen van regenwater volgens 3 bouwaannemers en 1 
kon dit moeilijk inschatten 

Alle 4 de bouwaannemers zouden ze toepassen mits een aantoonbaar effect. 
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Klanten vragen naar water bufferende eigenschappen (1) en thermisch regulerende eigenschappen 
(1). 

Alle 4 de respondenten vinden dat een technische voorlichting tegemoet zou komen aan de behoefte 
naar informatie. 

Groenvoorzieners en tuinaannemers 
12 van de groenvoorzieners hebben al ervaring met grondgebonden systemen, 9 hebben geen eerdere 
ervaring met groene wanden, 3 hebben ervaring met beide systemen en 1 enkel met gevelgebonden 
systemen. 

 

Volgens de groenvoorzieners heeft gemiddeld 45% (52% gewogen gemiddelde met aantal projecten 
per groenvoorziener) van de projecten baat bij de integratie van een groene wand. De 
groenvoorzieners kunnen de klanten in 36% van de gevallen overtuigen van een groene wand wanneer 
zij er zelf een meerwaarde in zien voor een project. 

De ecologische eigenschappen (18), positieve psychologische impact (16) en esthetische kwaliteiten 
(14) zijn de belangrijkste redenen voor het toepassen van groene gevels bij de groenvoorzieners. 
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Geen interesse van de klant (17), hoge onderhoudsvereisten (14), hoge kost (12) en beperkte 
beschikbaarheid van wetenschappelijke kennis (9) zijn de belangrijkste redenen voor het niet 
toepassen van groene gevels. 

 

 

Bij de keuze tussen verschillende systemen zijn beperkt onderhoud, kostprijs, eenvoudige plaatsing en 
de esthetische kwaliteiten de doorslaggevende factoren. 
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Het idee voor de integratie van een groene wand komt van de tuinaannemer (9), de 
landschapsarchitect (7) en de bouwheer (7). 

 

Groene wanden werden hoofdzakelijk geplaatst voor (8) of tegen (6) het buitenspouwblad. Slechts 2 
keer als vervanging ervan. 

 

De meest voorkomende problemen bij het plaatsen van groene wanden zijn de uitval van planten (7),  
problemen met irrigatie/droogte (6), hoge installatie kost en grote hoeveelheid onderhoud (5) en 
moeilijkheid van plaatsing (4). 

 

Van de groenvoorzieners en tuinaannemers die nog geen eerdere ervaring hadden met groene 
wanden gaven er 5 aan er wel te willen plaatsen in toekomstige projecten, 3 misschien en 1 niet. 
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Bij de groenvoorzieners zonder eerdere ervaring werden eenvoud van plaatsing (3), beperkt 
onderhoud (3), kostprijs (2) en esthetische kwaliteiten (2) aangeduid als de belangrijkste parameters 
bij het kiezen tussen verschillende systemen. 

Bij grondgebonden groene wanden werden voldoende wortelruimte, gebruik kwalitatief substraat of 
bodemverbetering en afstemming plantkeuze op grootte gevel aangeduid als de belangrijkste 
technische aspecten. 

 

Bij de plantkeuze van grondgebonden groene wanden wordt voornamelijk rekening gehouden met 
oriëntatie (17), klimaatbestendigheid (16), bodemeigenschappen (13), ziekte & plaaggevoeligheid (12),  
esthetiek (12) en biodiversiteit (9). 

 

Voor correct en goed onderhoud van grondgebonden groene gevels is er volgens de respondenten te 
weinig kennis beschikbaar over groeibegeleiding en begrenzing (14), watergift (9), ziekten en plagen 
(8) en snoeiwijze en frequentie (6). 
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Voor correcte aanleg van grondgebonden systemen is er te weinig kennis over substraatkeuze en 
bodemverbetering (10), plantkeuze (7) en keuze klimhulp (7). 

 

Bij gevelgebonden groene wanden werd de draagconstructie aangeduid als het belangrijkste 
technische aspect. Gevolgd door geschikte technische ruimte, voldoende waterbuffer, vorstbeveiliging 
irrigatie en circulaire watergift. 

 

Bij de plantkeuze voor gevelgebonden groene wanden wordt voornamelijk rekening gehouden met 
oriëntatie (14), ziekte en plaaggevoeligheid (11), klimaatbestendigheid (10), esthetiek (10) en 
biodiversiteit (9). 
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Voor goed onderhoud van gevelgebonden wanden is er voornamelijk een gebrek aan kennis omtrent 
irrigatie en fertigatietechniek en frequentie (17). Verder werden ook snoeiwijze en frequentie (7) en 
kennis over ziektes en plagen (6) aangeduid. 

 

Voor de correcte aanleg van gevelgebonden groene wanden is er extra informatie nodig over de 
verschillende types systemen (15), de afstemming van plantkeuze (12) en irrigatie (12). 

 

De meest tijdsintensieve activiteiten in het onderhoud van groene wanden zijn snoeien, onkruid 
wieden en inboeten. Behandeling tegen ziektes en plagen, oplossen problemen met irrigatie en 
instellen sturing irrigatiesysteem werden minder tijd consumerend geacht. 
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Voor de thermische regulering van het gebouw worden groene wanden toegepast (3), worden ze 
overwogen indien het effect aantoonbaar is (9) en niet toegepast (7). 

Voor het verbeteren van luchtkwaliteit worden groene wanden toegepast (4), worden ze overwogen 
indien het effect aantoonbaar is (9) en niet toegepast (6). 

Om regenwater te bufferen worden groene wanden toegepast (3), worden ze overwogen indien het 
effect aantoonbaar is (9) en niet toegepast (9). 

Klanten vragen naar luchtzuiverende eigenschappen (4), thermische eigenschappen (5) en water 
bufferende eigenschappen (2). In 14 gevallen vragen de klanten naar geen van deze eigenschappen. 

Het opstellen van een technische voorlichting werd 12 keer aangeduid als interessant om tegemoet te 
komen aan de behoefte aan informatie (6 hiervan hadden interesse om toe te treden tot een 
werkgroep rond de TV), 1 keer als niet interessant. 9 respondenten waren niet vertrouwd met 
technische voorlichting. 

Onderwijs  
Groene wanden zouden geïntegreerd worden in het curriculum van landschapsarchitect (5),  
(ingenieur-)architect (4), groen management (4), bio-ingenieur (2), volwassenonderwijs (2),  
bouwkundig ingenieur (1) en middelbaar (1). 

 

Een sectie over groene wanden zou worden geïntegreerd als basiscurriculum (3), een facultatief vak 
(2) en als aanvullende opleiding (1). 
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Er is vooral interesse naar materiaal voor theoretische lessen (5), praktijklessen en 
bedrijfsbezoeken/casestudies (4) en projectwerken (3). 

 

Voor de integratie is er nog specifieke informatie nodig over: 

• Basisinformatie over de verschillende types groene wanden (6) 
• Technische informatie plaatsing groene wanden (5) 
• Gedocumenteerde casestudies (5) 
• Technische info rond onderhoud (4) 
• Info milieu-impact groene wanden (4) 
• Info hygrothermisch gedrag groene wanden (4) 
• Mogelijkheid bezoek proefopstellingen (4) 
• Volledig uitgewerkt lessenpakket (4) 
• Plantenkennis (1) 

 

Jaarlijks zouden er tussen de 30 en 100 studenten bereikt worden per respondent. 

Verder was er nog een extra vraag naar duidelijk uitgewerkte voorbeelden in Vlaanderen. 
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Producenten groene gevels en toeleveranciers 
Van de 9 respondenten produceren 4 beide types systemen, 3 enkel grondgebonden systemen en 2 
enkel gevelgebonden systemen. 

De grondgebonden systemen worden vooral gebouwd met een metalen klimhulp (6), zonder klimhulp 
(3) of met een textiel klimhulp (3). 

 

Binnen de gevelgebonden systemen zijn er 3 producenten die werken met potsubstraat, 2 met 
veenmos, 2 met textiel en 1 met intensief daktuinsubstraat en steenwol. 

 

De watergift gebeurd gravitair (5) bij alle producenten. 2 producenten gaven aan naast gravitair ook 
capillaire watergift te gebruiken. 

De producenten hopen meer informatie te verkrijgen over de thermische eigenschappen (7), droogte 
en hitteresistentie (7), impact op de kwaliteit van het effluent water (6), duurzaamheid tegen plagen 
en ziektes (6), verbetering luchtkwaliteit (5), waterverbruik (4), onderhoudsvereisten (4), en milieu-
impact (4) van hun systemen. 
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Er zijn nergens ontwikkelingen gaande gericht op de remediëring van luchtvervuiling. 

Bij 4 bedrijven zijn er ontwikkelingen gaande specifiek gericht op de thermische regulering van gevels. 
Hier werden project Cool Towns en SBO ECOCities aangehaald. 

Bij 3 bedrijven zijn er ontwikkelingen specifiek gericht op het bufferen van regenwater. Een voorbeeld 
is de integratie met ondergrondse infiltratie en bufferbekken.  

Bij 6 bedrijven zijn er ontwikkelingen specifiek voor de optimalisatie van de irrigatiebehoefte van de 
systemen. Met o.a. de integratie van sensoren en geprogrammeerde sturing ifv de plantensoorten. 

Bij 4 bedrijven zijn er ontwikkelingen specifiek voor het hergebruik van water of gebruik van 
afvalwater. Deze zijn allemaal gericht op hergebruik van regenwater. 

Bij 4 bedrijven zijn er ontwikkelingen specifiek voor de verhoging van biodiversiteit. 

De vragen van klanten zijn gericht op thermische eigenschappen (6), optimalisatie van 
irrigatiebehoefte (5), luchtzuiverende eigenschappen (3), kostprijs (van onderhoud) (3) en gewicht en 
stabiliteit van de systemen. 



  
 

TETRA WonderWalls - Rapport WP1 - Marktverkenning en Literatuuronderzoek (DRAFT Juli 21)  p.68 

 

De esthetische kwaliteiten (8) zijn de belangrijkste reden voor de klant om een groene wand te 
plaatsen. Gevolgd door de ecologische eigenschappen (6), prestige (6), positieve psychologische 
impact (6), bouwfysische eigenschappen (4), bouwvoorschriften (4) en economische eigenschappen 
(3). 

De meest gebruikte verkoopargumenten zijn positieve impact op biodiversiteit (9), esthetische 
eigenschappen (7), positieve impact op luchtkwaliteit (7), groen imago (6) isolerend effect (5) en 
makkelijke toepasbaarheid (5). 
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De meest gerapporteerde problemen hebben te maken met de hoge kosten (9), onderhoud (4) en 
problemen met irrigatie/droogte (3). De problemen met irrigatie werden veroorzaakt door storingen 
aan de sturingscomputer (2) of acties van onbevoegde personen (1). Snoeien neemt het grootste deel 
van de tijd in beslag tijdens het onderhoud (8). 
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