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Cursus groene wanden 
1. Introductie: Wat zijn groene wanden? 

De laatste jaren is er steeds minder groen aanwezig in grote steden. Dit is te wijten aan een 
toename van de bevolking en een verhoging van de urbanisatie. Hierdoor wordt er meer 
warmte gegenereerd door onze steden. Materialen met een laag albedo zoals beton en asfalt 
houden veel warmte vast en dit zorgt voor het Urban Heat Island (UHI) effect. Dit is het 
fenomeen waarbij de temperaturen in de steden gemiddeld hoger liggen dan die van de 
omliggende landelijke gebieden. Verder zorgt een vermindering aan groen voor een toename 
van de water- en luchtvervuiling, afname van de biodiversiteit en een vermindering van de 
menselijke gezondheid. Groene wanden zouden een oplossing kunnen bieden voor deze 
problemen (Palermo and Turco 2020). 

2. Opbouw van een groene wand 
Men kan groene wanden onderverdelen in twee categorieën namelijk de grondgebonden 
groene wanden en de gevelgebonden groene wanden. De onderverdeling gebeurt op basis 
van de constructie (Medl, Stangl, and Florineth 2017). 

2.1. Grondgebonden systemen 
Bij grondgebonden systemen wordt een plant 
onderaan de gevel in de grond geplaatst en gaat deze 
plant met (indirect) of zonder klimhulp (direct) de 
gevel begroeien. In steden kunnen vaak tegeltuintjes 
teruggevonden worden. Er wordt een tegel uit de stoep 
gehaald, hier zal de plant geplaatst worden en deze zal 
kunnen groeien tegen de gevel. Grondgebonden 
groene wanden hebben hun beperkingen. De planten 
zullen er verscheidene jaren over doen om de muur te 
begroeien en bovendien kunnen ze maximaal 25 m 
hoog worden (Bustami et al. 2018). De maximale 
hoogte kan aangepast worden door te werken met 
bloembakken op verschillende hoogtes. Op deze 
manier is het toch mogelijk om grotere gevels te 
begroeien (“ecoworks - zwemvijvers, groendaken en 
groengevels”).  

Figuur 1: Tegeltuintje in Gent  
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2.2. Gevelgebonden systemen 
Bij gevelgebonden systemen groeien planten in systemen 
die tegen de muur worden geplaatst. Deze systemen 
kunnen bakken, panelen, modules of geotextiel zijn. Verder 
kunnen deze systemen gemaakt worden uit verschillende 
materialen zoals PVC, aluminium of staal. Tegen de gevel 
wordt een draagstructuur voorzien, dit is vaak een stalen 
constructie. Hiertegen worden de systemen bevestigd. In de 
systemen bevindt zich het substraat en de vegetatie. Bij dit 
soort systemen kan een irrigatiesysteem geplaats worden, 
om de gevel te voorzien van water en voeding. Over dit 
systeem wordt tijdens het verdere verloop van de cursus 
meer uitleg gegeven. Een belangrijk voordeel van een 
gevelgebonden groene wand is dat men binnen korte tijd 
van de voordelen kan genieten. Enkele nadelen zijn de 
kostprijs, de complexiteit en de zorg dat dit systeem nodig 
heeft. 

Onderstaande figuur 3 (Bustami et al. 2018) geeft de 
verschillende types groene wanden weer. Er wordt hier een 
onderscheidt gemaakt tussen grondgebonden systemen 
(Green façades) en gevelgebonden systemen (Living walls). 

 

Figuur 3: Types groene wanden (Bustami et al. 2018) 

Figuur 2: gevelgebonden groene wand  in 
Gent 
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Bij het direct grondgebonden systeem groeit een zelfhechtende klimplant rechtstreeks tegen 
de gevel terwijl bij het indirect grondgebonden systeem er een klimhulp nodig is die tegen de 
gevel is geplaatst. Bij het modulair gevelgebonden systeem wordt gebruik gemaakt van 
bakken waarin de planten zullen groeien. Bij het felt gevelgebonden systeem maakt men 
gebruik van geotextiel. In het textiel doek worden zakjes gemaakt waarin de planten kunnen 
groeien.  

2.3. Componenten van een groene wand 
De belangrijkste componenten van een groene gevel zijn de planten, structuren die de 

planten ondersteunen en bevestigen aan de gevel, groeiondersteuning zoals touwen of 
hekwerk, irrigatie en drainage (Hui, 2017). Onderstaande tabel 1 (Pérez, Coma, and Cabeza 
2018) geeft een beeld van de belangrijkste componenten per type wand. Verder geeft 
onderstaande figuur 4 (https://www.duurzaammbo.nl/dzb-materialen/gevel/groene-
wanden?highlight=WyJhcmNoaXRlY3R1dXIiXQ==) de situering van de componenten op de wand 
weer.  

Tabel 1: componenten groene wand (Pérez, Coma, and Cabeza 2018) 

Componenten van een groene wand 
Groene wand Laag Onderhoud 

Draagstructuur Luchtlaag Substraat Planten   
Grondgebonden 
systeem 

Direct Nee Nee Nee Klimplanten Extensief 

  Indirect Lichte stalen 
constructie 

Ja, open Nee Klimplanten Extensief 

Gevelgebonden 
systeem 

Geotextiel Geotextiel vilt Nee Nee Kruidachtige
n, struiken en  
hangplanten 

Intensief 

  Modulair Zware, sterke 
structuur 
verankerd aan 
de gevel 

Ja, open 
of 
afgedicht 

Ja, in de 
modules 

Kruidachtige
n en struiken 

Intensief 

https://www.duurzaammbo.nl/dzb-materialen/gevel/groene-wanden?highlight=WyJhcmNoaXRlY3R1dXIiXQ==
https://www.duurzaammbo.nl/dzb-materialen/gevel/groene-wanden?highlight=WyJhcmNoaXRlY3R1dXIiXQ==
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Figuur 4: componenten groene wand (https://www.duurzaammbo.nl/dzb-materialen/gevel/groene-
wanden?highlight=WyJhcmNoaXRlY3R1dXIiXQ==)  

2.3.1. Plantenkeuze: een zeer belangrijk aspect! 
2.3.1.1. De ideale plant kiezen  

De plantenkeuze heeft een grote invloed op de werking van een groene wand. Dit beïnvloedt 
de irrigatie, het onderhoud, de kosten, de thermische eigenschappen, enz. Afhankelijk van het 
type plant zal de hoeveelheid en de frequentie van irrigatie verschillen. Zo zal een 
duizendblad enkel water nodig hebben op warme dagen terwijl een bonte dwergkalmoes 
continu een vochtige bodem vereist. Verder zal het type plant bepalen hoe vaak er gesnoeid 
moet worden. Siergrassen moeten enkel gesnoeid worden indien ze er niet mooi uitzien 
terwijl lavendel enkel eind maart gesnoeid zal moeten worden. Er wordt aanbevolen om 
planten te kiezen die goed passen binnen een bepaald klimaat. Hierdoor zullen de irrigatie en 
de kosten tot een minimum beperkt kunnen worden. Indien er bijvoorbeeld een plant 
geplaatst wordt op een zuidgeoriënteerde gevel die niet goed bestand is tegen hoge 
zonnestraling, is deze niet op de ideale plaats geplaatst en zal deze vaker vervangen dienen 
te worden.  
Voor directe grondgebonden systemen is het bovendien ook belangrijk om een plant te kiezen 
die achteraf makkelijk van de gevel verwijderd kan worden. Een lastige plant is de English 
Ivy. Dit is een veel gebruikte klimplant maar door zijn sterkte wortels kan er schade ontstaan 
aan de gevel indien men deze wil verwijderen (Medl, Stangl, and Florineth 2017). Voor 
gevelgebonden systemen zal er een grotere keuze aan plantensoorten mogelijke zijn dan bij 
grondgebonden systemen. Dit komt omdat voor grondgebonden systemen de keuze beperkt 
is tot klimplanten. Andere planten zullen hiervoor niet gebruikt kunnen worden aangezien 
deze nooit de gevel zullen begroeien. In de praktijk is het belangrijk om verschillende soorten 
planten te mengen, hierdoor verlaagt de kans op ziekteverspreiding. Verder mogen de 
planten niet te dicht bij elkaar worden geplaatst, wanneer dit wel gebeurd hebben ze te weinig 

https://www.duurzaammbo.nl/dzb-materialen/gevel/groene-wanden?highlight=WyJhcmNoaXRlY3R1dXIiXQ==
https://www.duurzaammbo.nl/dzb-materialen/gevel/groene-wanden?highlight=WyJhcmNoaXRlY3R1dXIiXQ==
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plaats om te groeien. De enige manier waarop ze dan nog kunnen groeien is naar voren, 
hierdoor zullen de planten meer worden blootgesteld aan wind.  

2.3.1.2. Belangrijke parameter: LAI  
Een belangrijke parameter wanneer we naar planten kijken, is de leaf-area-index (LAI). LAI 
staat voor bladoppervlakte-index. Dit is een dimensieloos getal dat de grootte van het 
bladoppervlak weergeeft. Met andere woorden is dit het eenzijdig bladoppervlak per m² 
geveloppervlak (LAI = bladoppervlak / geveloppervlak). Figuur 5 geeft een voorbeeld weer 
van een LAI van 40% en 80%. Vaak ligt bij een groene wand de waarde tussen 1 en 5 
afhankelijk van het type plant. Bovendien zal de LAI niet constant zijn over het jaar, deze is 
afhankelijk van het seizoen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planten die een hogere LAI hebben, zullen betere thermische eigenschappen vertonen doordat 
ze meer schaduw creëren en door de hogere evapotranspiratie (Bustami et al. 2018). Met 
andere woorden, het warmtetransport doorheen de wand wordt verminderd. Naast de LAI, 
speelt de hoogte van de plant ook een belangrijke rol. De hoogte beïnvloed namelijk de 
windsnelheid in het gebladerte (Dahanayake, Chow, and Long Hou 2017). Tot slot zal de kleur 
van de bladeren een effect hebben op het reflecteren/absorberen van licht. Donkere bladeren 
zullen meer energie absorberen en daardoor meer warmte vasthouden dan lichtere bladeren.  
 

2.3.1.3. Hoe wordt de LAI bepaald?  
De LAI van een plant kan zowel op een destructieve als een niet-destructieve manier bepaald 
worden. Bij de destructieve methode worden eerst testvakken uitgezet in het te meten gebied. 
Op deze manier worden er verschillende testvakken gecreëerd om de proeven uit te voeren. 
Vervolgens worden de bladeren geplukt en geteld. Hierna worden ze gemeten en eventueel 
gewogen. Figuur 6 geeft weer op welke manier de bladeren worden gemeten. 
(https://www.kasalsenergiebron.nl/content/user_upload/Berekening_bladoppervlakten.pdf)  
 
 
 
 

Figuur 5: https://bluenorth.co.za/how-can-leaf-area-index-be-used-
to-improve-your-farming/ 

https://www.kasalsenergiebron.nl/content/user_upload/Berekening_bladoppervlakten.pdf)
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Deze methode heeft twee nadelen namelijk, de test kan niet volledig identiek herhaald 
worden en het testgebied is volledig kaalgeplukt.  

De niet-destructieve methode gebeurd met een infrarood thermometer. Dit gebeurd volgens 
de inversietechniek. Een PAR-sensor zal fotosynthetisch actieve straling opvangen die de 
vegetatie uitzendt. Het toestel zal stralingen uitgezonden door de plant tussen 7500 en 13000 
nanometer kunnen meten. Een voorbeeld van een infrarood thermometer is het SunScan 
system. Deze bestaat uit drie onderdelen zoals te zien op foto 7.  (https://delta-
t.co.uk/product/sunscan/)  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6: Meten van de LAI  

Figuur 7: onderdelen SunScan system  

https://delta-t.co.uk/product/sunscan/
https://delta-t.co.uk/product/sunscan/
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Het SunScan system bestaat uit drie onderdelen. De SunScan probe dient op de grond 
gehouden te worden onder de vegetatie en zal de straling opvangen. In de 1 m lange arm 
bevinden zich  64 fotosynthetische diodes die zorgen voor het meten van de PAR-straling. De 
BF5 Sunshine Sensor zal de zonnestraling opvangen boven de vegetatie. Deze bestaat uit een 
speciaal design (overkapping) waardoor er telkens 1 diode volledige schaduw zal meten en 1 
diode direct zonlicht. De PDA zal de gemeten LAI direct weergeven en kan verbonden 
worden met een computer om de data van het toestel te verzamelen. Het SunScan system 
houdt rekening met direct en schuin invallend licht, de hoek van de zon, transmissie van het 
licht door de bladeren, absorptie van de straling door de bladeren en de hoek van de bladeren.  

2.3.2. Irrigatie van de groene wand 
Vele groenproducenten kaarten irrigatie aan als het moeilijkste onderdeel van de groene 
wand. Vaak besparen klanten op een goede irrigatie of wordt dit verkeerd uitgevoerd. Een 
goede irrigatie is zeer belangrijk voor het bestaan van de groene wand. Zonder correcte 
irrigatie, zal de groene wand verdorren en afsterven. Met correcte irrigatie wordt bedoeld, 
niet te weinig of niet te veel irrigatie. Er zijn twee parameters die vaak onderzocht worden, 
dit zijn de hoeveelheid water dat de groene wand nodig heeft en de kosten ervan. De 
hoeveelheid water dat nodig is, hangt af van de locatie, het irrigatiesysteem, de temperatuur, 
de luchtvochtigheid en de plantenkeuze (Bustami et al. 2018). Uit onderzoek blijkt dat een 
groene wand die oost of zuid georiënteerd is, het meeste water verbruikt. Een wand die noord 
georiënteerd is, zal het minste water verbruiken. De oriëntatie van de wand hangt samen met 
de temperatuur en de bestraling van de zon. Logischerwijs zal een zuidgeoriënteerde wand 
meer water nodig hebben omdat deze meer zonnestraling krijgt en hierdoor wordt 
blootgesteld aan hogere temperaturen. Een correct irrigatiesysteem is zeer moeilijk. Dit omdat 
er met veel verschillende factoren rekening dient gehouden te worden. Bovendien is een 
groene wand een verticaal systemen. Hierdoor zal er invloed zijn van de zwaartekracht. Vaak 
wordt een irrigatiesysteem bovenaan geplaatst. Op deze manier zal het water naar beneden 
lopen langsheen de wand. Meestal is het nodig om bovenaan meer water te geven zodat hier 
geen droogte ontstaat. Onderaan hoeft soms helemaal geen water gegeven te worden 
aangezien al het water van bovenaan hiernaartoe loopt. In de winter wordt het 
irrigatiesysteem vaak uitgezet. Dit zorgt ervoor dat het substraat droog wordt waardoor het 
beter zal thermisch isoleren.  
Er zijn drie soorten irrigatiesystemen (“ecoworks - zwemvijvers, groendaken en groengevels” 
): 

1. Webbased irrigatiesysteem: de gevel wordt volledig opgevolgd en werkt autonoom. 
De gevel wordt via een datakabel geconnecteerd. De kostprijs van dit type systeem zit 
rond de 10 000 euro.  

2. Wifi-gestuurd irrigatiesysteem: hier is enige vorm van controle. Dit kan via een App 
of Smartphone gebeuren. Op deze manier kan je bepalen wanneer de wand water 
moet krijgen. Hier is echter geen volledig automatische opvolging van de wand. De 
kostprijs van dit systeem bedraagt ongeveer 4000 euro.  

3. Handmatig instelbaar irrigatiesysteem: de gevel kan worden ingesteld aan een bakje 
dat naast de gevel hangt. De kostprijs van dit systeem zit rond de 1000 euro.  
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Figuur 8: Autonoom irrigatiesysteem (Muurtuin BVBA) 

 

Figuur 10: Druppelaar (Proefopstelling Campus Groenenborger UA) 

 

2.3.3. Het substraat 
Bij een groene wand worden er twee type substraat gebruikt namelijk, inert (textiel of 
steenwol) en organisch (potsubstraat of veenmos) substraat. Soms is een combinatie van beide 
mogelijk.  Beide substraten hebben voor- en nadelen. Inert substraat is duurzaam en zal niet 
afbreken waardoor het langer meegaat. Een nadeel is dat ze een grote waterbehoefte hebben 
omdat ze water moeilijker vasthouden. Organische substraten hebben een lagere 
irrigatiebehoefte en zullen beter binden met meststoffen. Hierdoor zullen er minder 
meststoffen moeten toegevoegd worden wat weer als voordeel heeft dat het irrigatiesysteem 
minder snel zal verstoppen door de meststoffen. Een belangrijk nadeel van organische 
substraten, is dat ze langzaamaan afbreken waardoor ze regelmatiger vervangen moeten 
worden. Aan substraten kunnen nog allerlei vezels worden toegevoegd zoals kokosvezels, dit 
om ze beter geschikt te maken voor verticale beplanting en om de duurzaamheid te 
verbeteren. Verder zal voor substraat nooit gewone tuingrond worden gebruikt, dit omdat 
gewone tuingrond veel te zwaar weegt. (https://www.gevelgroen.be/wp-
content/uploads/2020/03/Groen-Groeien-magazine-18-02-groenegevels_PCS.pdf)   

Figuur 9: Druppelaar (Proefopstelling Campus 
Groenenborger UA) 

https://www.gevelgroen.be/wp-content/uploads/2020/03/Groen-Groeien-magazine-18-02-groenegevels_PCS.pdf
https://www.gevelgroen.be/wp-content/uploads/2020/03/Groen-Groeien-magazine-18-02-groenegevels_PCS.pdf
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3. Voorbeelden 
3.1. Groene wand nr. 1 
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3.2. Groene wand nr. 2 
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3.3. Groene wand nr. 3 
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3.4. Groene wand nr. 4 
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3.5. Groene wand nr. 5 
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4. Voordelen 
4.1. Thermische voordelen 

4.1.1. Koelend effect in de zomer 
Er zijn drie belangrijke mechanisme die worden meegenomen wanneer men kijkt naar het 
koelend effect van groene wanden. Het eerste mechanisme is de thermische isolatie van de 
vegetatie en het substraat. Het tweede mechanisme is het opvangen van zonnestralen door 
de vegetatie. Hierdoor zal de zon niet rechtstreeks invallen op 
de gevel wat zorgt voor een koelere gevel. Mechanisme drie is 
koeling door evapotranspiratie van vegetatie aangeduid op 
figuur 11 (Pérez et al. 2011). Evapotranspiratie duidt op 2 
aparte mechanismen waarbij water verdampt en dus warmte 
opneemt waardoor de omgeving afkoelt. Het eerste 
mechanisme is evaporatie, dit is de ‘gewone’ verdamping, wat 
gebeurt vanop de plant of uit het substraat. Het tweede 
mechanisme is transpiratie, dit gaat uitdrukkelijk over water 
dat zich oorspronkelijk in de plant bevindt. Dit is dus water dat 
de plant eerst heeft opgenomen via de wortels en dat daarna 
als waterdamp wordt afgegeven aan de omgeving. Beide 
mechanismen gebruiken warmte uit de omgeving om het water 
te verdampen en dit zorgt voor een koelend effect. Deze drie 
mechanismen zorgen voor betere thermische energie-
eigenschappen van het gebouw. Groene wanden kunnen dus 
gebruikt worden als een passief systeem om energie te 
besparen. Ook hier is de plantenkeuze weer belangrijk. 
Wanneer we Geranium (plant dat niet veel zon verdraagt) op 
een zuidgeoriënteerde gevel plaatsen, zal de plant bij hoge 
temperaturen zijn huidmondjes sluiten en stoppen met 
transpireren, hierdoor zal de temperatuur weer oplopen.  

4.1.2. Isolerend effect in de winter 
 

Wanneer wordt gekeken naar het isolerend effect van groene wanden, zijn er twee 
belangrijke mechanisme. Het eerste mechanisme is de thermische isolatie van de vegetatie 
en het substraat. Het tweede mechanisme is isolatie door het blokkeren van wind door 
vegetatie (Pérez et al. 2011). Het blokkeren van de wind zorgt voor extra isolatie. Dit komt 
omdat koude wind in de winter zorgt voor koudere binnentemperaturen en daardoor een 
hoger energiegebruik om de woning te verwarmen. 

 

 

Figuur 11: Evapotranspiratie (: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiratie) 
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4.1.3. Energiebesparing 
In tropische en subtropische steden is ventilatie en airconditioning een groot deel van de 
elektriciteitsrekening.  In deze steden is het energieverbruik van gebouwen zeer hoog. 
Groene wanden kunnen hier een oplossing bieden doordat ze de geveltemperatuur en de 
windsnelheid verminderen. Bovendien zullen ze ook schaduw creëren. Het koelend effect 
van een groene wand kan dus zorgen voor een lagere energieconsumptie van gebouwen. Uit 
onderzoek is gebleken (Pan et al. 2020) dat de elektriciteitsbesparing door de groene wand 
samenhangt met de omgevingstemperatuur. Wanneer de omgevingstemperatuur stijgt zal 
ook de elektriciteitsbesparing door de groene wand stijgen. Verder is bewezen dat in elk 
type klimaat de groene wand zorgt voor een daling van de koellast. Groene wanden kunnen 
ook voor een raam geplaatst worden. Door de groene wand voor een raam te plaatsen, zal er 
minder zon door het raam kunnen invallen. Dit zorgt op zijn beurt voor een 
temperatuurreductie en een daling van de koellast (Zheng, Dai, and Tang 2020).  

4.1.4. Invloedfactoren op de thermische eigenschappen 
Er zijn een aantal factoren die een belangrijke invloed hebben op de thermische 
eigenschappen van een groene wand. Als eerste speelt de oriëntatie van de groene wand een 
belangrijke rol bij het opvangen van zonnestraling (Othman and Sahidin 2016). Verder heeft 
dit een grote impact op de groei van de vegetatie. Groene wanden zullen meer warmte 
absorberen wanneer de zonnestraling het hoogste is, maar ze zullen de meeste effectieve 
isolator zijn wanneer de zonnestraling het laagste is tijdens de winter (Bustami et al. 2018).  
Zoals eerder vermeld hebben groene wanden de potentie om het Urban Heat Island effect te 
verminderen en daarmee ook de koellast van steden (Afshari 2017). Doordat groene wanden 
in direct contact staan met stedelijke gebieden zijn ze hier superieur t.o.v. groene daken. 

Een volgend belangrijk aspect dat een invloed heeft op de thermische eigenschappen van 
een groene wand is de luchtlaag tussen de groene wand en de gevel. Deze luchtlaag is 
belangrijk voor de isolatie van de groene wand. Een belangrijke invloedsfactor hier is de 
luchtstroom. In de luchtlaag staat vaak de lucht quasi stil, dit zorgt voor een extra isolerend 
effect. Belangrijk is dat deze luchtlaag niet te groot wordt. Hierdoor is er geen stilstaande 
lucht meer en zullen de isolatievoordelen verloren gaan.  

Het type groene wand zal ook een invloed hebben (Othman and Sahidin 2016). 
Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat gevelgebonden systemen de hoogste 
thermische voordelen behalen in een tropisch klimaat. Dit komt door de verschillende lagen 
(substraat, draagstructuur, vegetatie en de luchtlaag) die allemaal bijdragen tot de 
temperatuurreductie en het blokkeren van zonnestralen. Figuur 12 (Rupasinghe and 
Halwatura 2020) geeft de thermische eigenschappen weer van een gevelgebonden systeem, 
een indirect grondgebonden systeem en een direct grondgebonden systeem. Men kan hieruit 
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besluiten dat gevelgebonden systemen, zorgen voor de grootste temperatuurreductie. Dit 
zowel van de buitengevel, binnengevel, als binnenlucht. 

 

 

 

Ook is het belangrijk om te weten dat groene wanden anders reageren afhankelijk van het 
klimaat (Alexandri and Jones 2008). Dit komt omdat de ontwikkeling van de planten 
afhangt van de weercondities. Daarom is het interessant om het gedrag van verschillende 
plantensoorten te kennen bij verscheidene klimaten en weersomstandigheden. Verder is 
gebleken dat de grootste temperatuurreductie plaatsvindt in warme, droge en zonnige 
gebieden (Athene en Beijing). In koudere, vochtigere en minder zonnige steden (Londen en 
Moskou) zal de temperatuurreductie minder zijn. Dit komt omdat planten een grotere 
invloed kunnen uitoefenen in warme, droge klimaten.  Figuur 13 en 14 (Alexandri and Jones 
2008) geven de temperatuurreductie in steden en de buitengeveltemperatuur weer bij 
verschillende klimaten 

Figuur 12: thermische eigenschappen groene wand (Rupasinghe and Halwatura 2020)  



17 
 

 

 

Tot slot heeft de LAI ook een effect op de thermische aspecten van een groene wand. Figuur 
15 (https://www.gevelgroen.be/wp-content/uploads/2020/02/Hygrothermisch_rapport-UA_2019-
.pdf) toont dit effect. Hier wordt de LAI uitgezet t.o.v. de schaduwcoëfficiënt. Een 
schaduwcoëfficiënt van 0,4 wil zeggen dat 40% van de zonnestraling zal worden 
doorgelaten t.o.v. 60% dat wordt tegengehouden. Deze grafiek maakt duidelijk dat bij een 
verdubbeling van de LAI, de schaduwcoëfficiënt met 30% zal stijgen.  

 

Figuur 15: schaduwcàëfficiënt t.o.v. LAI  

4.2. Akoestische voordelen 
Groene wanden, zowel grondgebonden als gevelgebonden systemen, kunnen zorgen voor 
een verhoging van de akoestische isolatie van een gebouw (Bustami et al. 2018). De vegetatie 
zorgt voor een demping van het geluid. Dit gebeurt op drie manieren, door het geluid te 
absorberen, verspreiden of reflecteren (Medl, Stangl, and Florineth 2017). Harde 
oppervlakken zoals beton en asfalt gaan het geluid reflecteren, terwijl groene wanden dit 
voornamelijk gaan absorberen (Pérez et al. 2016). Hier levert de bodem een belangrijke 

Figuur 13: temperatuurreductie in steden  (Alexandri and Jones 2008) Figuur 14: buitengeveltemperatuur (Alexandri and Jones 2008)  

https://www.gevelgroen.be/wp-content/uploads/2020/02/Hygrothermisch_rapport-UA_2019-.pdf
https://www.gevelgroen.be/wp-content/uploads/2020/02/Hygrothermisch_rapport-UA_2019-.pdf
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bijdrage. Een losse bodem met veel poriën zal het geluid kunnen absorberen. Dit geldt 
vooral voor hoge frequenties. Er dient wel rekening gehouden te worden met water in de 
bodem. Dit kan de bodemporiën opvullen en zorgen voor slechtere akoestische absorptie. 
Wanneer het geluid wordt geabsorbeerd door de vegetatie, zal dit ervoor zorgen dat de 
planten gaan vibreren. Bij het trillen zullen de geluidsgolven worden omgezet naar warmte. 
Dit zorgt voor een verbetering van de akoestische isolatie. 

Het type groene wand zal een grote invloed hebben op de geluidsisolatie. Bij 
grondgebonden systemen wordt de geluidsisolatie veroorzaakt door de vegetatielaag terwijl 
bij gevelgebonden systemen dit wordt veroorzaakt door het substraat, de vegetatie, de 
plantenbakken, … Hier merken we op dat voor gevelgebonden systemen er meer factoren 
meegerekend moeten worden om de geluidisolatie te bepalen (Pérez et al. 2016). Gemiddeld 
kan een groene wand 5 tot 10 dB absorberen. Factoren die een invloed hebben op de 
geluidsdemping zijn de plantensoort (LAI), de afmetingen en vorm van de groene wand, de 
locatie en de afstand tot de geluidsbron. 

De opbouw van de groene wand heeft ook een effect op de frequentie van het geluid dat kan 
geabsorbeerd worden. Bij midden frequenties zal de geluidsabsorptie voornamelijk 
gebeuren door het substraat, terwijl bij hoge frequenties het geluid zal worden verspreid 
door de vegetatie. Bovendien zijn er studies die aantonen dat de absorptiecoëfficiënt van de 
groene wand toeneemt met toenemende frequentie en met een grotere oppervlakte vegetatie 
t.o.v. de gevel. De geluidsabsorptiecoëfficiënt is de verhouding tussen de hoeveelheid geluid 
waar een oppervlak aan wordt blootgesteld tot de hoeveelheid geluid dat dat oppervlak kan 
absorberen (“Wat is geluidsabsorptiecoëfficiënt | AcoustiNorm kennisbank”). Figuur 16 
(Azkorra et al. 2015) geeft de gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt weer van een groene 
wand vergeleken met deze van conventionele bouwmaterialen. Een groene wand heeft 
dezelfde of betere absorptie eigenschappen dan deze van conventionele materialen bij lage 
frequenties. Ook bij hoge frequenties presteert de groene wand goed, toch zal deze de 
absorptie eigenschappen van bijvoorbeeld glasvezel isolatie niet kunnen evenaren. Dit is ook 
logisch aangezien glasvezel isolatie speciaal voor akoestisch absorptie ontworpen is.  
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Figuur 16: geluidsabsorptiecoëfficiënt (Azkorra et al. 2015) 

Er zijn een aantal factoren die belangrijk zijn voor een goede geluidsisolatie. Als vegetatie en 
het substraat een grotere massa hebben, zorgt dit voor een hogere geluidsisolatie. Dit geldt 
voor een groter volume van het substraat maar niet voor een hogere dichtheid aangezien er 
dan minder poriën in het substraat zullen zijn die geluid kunnen opvangen.  Maar hier dient 
wel opgemerkt te worden dat voor zwaardere massa’s er ook een zwaardere draagstructuur 
nodig is om deze te kunnen dragen. Bovendien zal een zwaardere structuur ook meer 
kosten met zich meebrengen door een toename van materiaal. Een tweede factor is de 
afsluiting van de groene wand. Voor gevelgebonden systemen dienen alle verbindingen 
tussen de modules en verbindingen met de gevel geluidsdicht worden gemaakt. Verder is 
het belangrijk dat de draagstructuur van de groene wand met trillingdempende ankers 
bevestigd wordt aan de gevel. Voor een grondgebonden systeem is dit niet toepasbaar 
doordat dit een volledig doorlaatbare structuur is (Azkorra et al. 2015).  

We kunnen besluiten dat een groene wand een goede geluidsisolator is maar de grootte van 
de geluidsisolatie hangt af van het type groene wand en de materialen die gebruikt worden. 
Bovendien zal er moeten gezorgd worden voor een goede geluidsdichte afsluiting tussen de 
verschillende modules. Er dient wel opgemerkt te worden dat de geluidsisolatie van een 
groene wand (GW) nog steeds lager ligt dan deze van conventionele materialen zoals: 
thermische dubbele beglazing met een houten frame, 100 mm dikke steen zonder afwerking, 
lichtgewicht aggregaat blok van 215 mm dik met plaaster afwerking aan beide kanten, twee 
gipskartonplaten van 12,5 mm en 19 mm dik met daartussen een luchtlaag van 250 mm 
gevuld met 100 mm minerale wol. 

Figuur 17 (Azkorra et al. 2015) geeft de geluidsreductie weer van verschillende materialen 
bij verscheidene frequenties. Hier valt op dat de geluidsreductie door de groene wand 
beduidend lager ligt dan deze van de andere materialen. Dit komt omdat de groene wand 
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hier gebruikt (modulair gevelgebonden groene wand) een lagere massa (50 kg/m²) heeft dan 
bijvoorbeeld de dikke steen (200 kg/m²). Verder zijn de modules niet geluidsdicht 
aangesloten en is er niet gewerkt met trillingdempende ankers om de draagstructuur van de 
groene wand aan de gevel te bevestigen.  

  

 

Figuur 17: geluidsreductie bij 
verschillende frequenties (Azkorra et al. 
2015) 

 

 

4.3. CO2 absorptie en luchtzuivering 
Planten kunnen de luchtkwaliteit verbeteren. Dit doen ze 
door fijne deeltjes uit de lucht te filteren met hun 
bladeren. Planten nemen de stoffen op via hun 
huismondjes of in de waslaag van hun bladeren (Edepot). 
Ook kunnen planten de CO2-uitstoot geproduceerd door 
het verkeer verminderen. Planten kunnen CO2 met 
behulp van zon en water omzetten tot suikers en zuurstof 
(Medl, Stangl, and Florineth 2017).  Uit onderzoek blijkt 
dat planten de luchtvervuiling in steden kunnen 
verminderen. Noodzakelijk is dat de groene wand, 
planten bevat die bestand zijn tegen vervuilde lucht. 
Door de luchtvervuilingstolerantie-index (APTI) te 
berekenen, kan bepaald worden of planten tegen 
vervuilde lucht bestand zijn (Pandey, Pandey, and 
Tripathi 2015).  Planten die een lagere APTI hebben dan 
13, worden niet aanbevolen aangezien deze gevoelig zijn 
voor luchtvervuiling. Groene gevels dragen ook indirect bij tot schonere lucht. Doordat ze 
het UHI effect verminderen, zorgen ze voor lagere temperaturen in steden waardoor er 
minder smog gevormd wordt (Edepot) 

Figuur 18: omzetting zuurstof door planten ( 
https://www.encon.be) 
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4.4. Absorptie van regenwater 
In steden is het vaak moeilijk om grote hoeveelheden hemelwater af te voeren. Normaal 
wordt regenwater door de bodem geabsorbeerd maar in steden is dit vaak niet mogelijk 
doordat het grootste deel van het oppervlak bestaat uit verharding. Planten kunnen water 
verdampen en opslaan en bieden dus een oplossing voor bovenstaand probleem. Groene 
wanden dragen vooral bij tot het verdampen van water en minder tot het opslaan van water. 
Een mogelijkheid is wel om de groene wand te combineren met een opslagtank. Regenwater 
wordt opgeslagen en gebruikt om de groene wand van water te voorzien (Edepot).  

4.5. Sociale en esthetische waardeverhoging 
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen positieve gevoelens hebben voor groene wanden 
maar voornamelijk de kost voor een groene wand houdt hen tegen om er een te installeren 
(Bustami et al. 2018). Zoals eerder vermeld hebben groene wanden groot potentieel om het 
UHI effect in steden te verminderen. Dit heeft op zijn beurt een positief effect op de 
menselijke gezondheid omdat hoge temperaturen een risico vormen voor de menselijke 
gezondheid (Medl, Stangl, and Florineth 2017). Verder zullen planten zorgen voor een lager 
geluidsniveau, ook dit heeft een direct effect op het welzijn van mensen. Bovendien zullen 
de groene wanden, mensen helpen om hun stressgehalte te verminderen. Dit komt omdat 
wanden het uitzicht hebben van een natuurlijk landschap en niet van een drukke stad.  

Groene wanden kunnen ook een meerwaarde bieden in armere landen. Ze kunnen 
aangeplant worden om eten en medicijnen te kweken. Hier worden dus de eerder vermelde 
voordelen gecombineerd met de productie van eten en medicijnen (Oluwafeyikemi and Julie 
2015). Tot slot worden groene wanden gezien als een nieuwe vorm van publieke kunst 
(Bakar, Mansor, and Harun 2014). Dit alles is zeker mogelijk maar er zijn nog een paar 
obstakels. Mensen vinden het vaak moeilijk om de rol en het nut van groen te begrijpen. 
Verder, is er een tekort aan technologie en onderzoek waardoor de informatie over verticaal 
groen beperkt is. Tot slot, worden groenproducenten vaak geconfronteerd met een grote 
kost voor het onderhoud. Een betere werving en verspreiding van informatie is noodzakelijk 
om mensen een correct beeld te geven over groene wanden.  

5. Nadelen 
5.1. Extra onderhoud 

Een groene gevel vergt meer onderhoud dan bijvoorbeeld een gemetselde gevel. De 
frequentie en complexiteit van het onderhoud varieert sterk afhankelijk van het type groene 
wand. Een grondgebonden groene wand heeft nauwelijks onderhoud nodig. Hier dient 
enkel de klimhulp te worden nagekeken. De planten dienen af en toe gesnoeid te worden. 
Het onderhoud van een gevelgebonden groene wand is daarentegen veel complexer. Het 
irrigatiesysteem is hier het belangrijkste en moeilijkste onderdeel. Vaak is dit niet goed 
afgesteld waardoor de planten te veel of te weinig water krijgen. Dit is nefast voor de groene 
wand. Een standaard onderhoud van een gevelgebonden groene wand bevat: het 
winterklaar maken van de planten, het vervangen van planten, het snoeien van planten, 
nakijken van het irrigatiesysteem en het nakijken van de systemen, zoals bijvoorbeeld de 
draagstructuur. 
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5.2. Extra kosten 
Om de kosten van groene wanden te bepalen wordt een life cycle cost (LCC) analyse 
gedaan. Twee belangrijke factoren worden hier onderzocht, namelijk de initiële kost en de 
onderhoudskost. De initiële kost gaat over het ontwerp en de structuur van de groene wand 
(Bustami et al. 2018). Wanneer we grondgebonden en gevelgebonden groene wanden 
vergelijken zien we dat gevelgebonden wanden meer materiaal nodig hebben, hierdoor 
zullen ze ook een hogere kost hebben. De grootste kost ligt in het irrigatiesysteem. Hier 
wordt vaak op bespaard wat zorgt voor een slechtere werking van de groene wand. Tot slot 
is de materiaalkeuze zeer belangrijk. Op deze manier kan de installatie en onderhoudskost 
verminderd worden. Wanneer er een slechte plantenkeuze wordt gemaakt, bijvoorbeeld 
planten op een zuidgeoriënteerde gevel die niet goed bestand zijn tegen veel zonnestraling, 
zullen deze planten vaker vervangen moeten worden dan dat er planten worden gekozen 
die hier wel tegen bestand zijn (Palermo and Turco 2020).  Tabel 2 (Huang et al. 2019) geeft 
weer welke kosten tijdens de verschillende fase van de groene wand worden meegenomen 
in de LCC. 

Tabel 2: factoren meegenomen in LCC van VGS  (Huang et al. 2019) 
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