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UITDAGINGEN

 Woonnood voor 400.000 extra huishoudens

 Schaarste aan open ruimte

 Klimaatverandering

 Achteruitgang biodiversiteit

Tetra Slot Event Green Expo 2022



Efficiënte maatregelen
voor een leefbare
woonomgeving
 Groen blauwe netwerken

 Nature based solutions

 Klimaatadaptieve maatregelen
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Kwaliteitsvol ontwerp
 Master Landschapsarchitectuur

 Nood aan specifieke opleiding met kennis
van flora en fauna

 Ontwerpen van evenwichtige en 
ecologische ecosystemen

Tetra Slot Event Green Expo 2022
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Gedegen uitvoering
 Bouwteams met gespecialiseerde

landschapsaannemers

 Onderlegd met de nodige techniciteit

 Duurzame kwaliteit

 Afstemmen op bouwtechnisch ontwerp

 Update TV229 in de maak

Tetra Slot Event Green Expo 2022
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Kennis rond 
groendaken en - gevels
 Jonge tak van de bouwsector

 Opbouw dankzij onderzoeksprojecten zoals
GreenRoofsUp! En WonderWalls

 Implementatie via o.a. WTCB

Tetra Slot Event Green Expo 2022



Duurzaam resultaat
 Correct beheer en onderhoud

 Embuild & BFG: Nauwe samenwerking
tussen sectoren
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Beleid
 Overheden dienen een

voorbeeldrol te nemen

 Groenblauw peil

 Beoordelingskader voor
biodiversiteit bij
bouwprojecten

Tetra Slot Event Green Expo 2022



Dank u.



Nieuwe trends 
benadrukken de nood aan
vernieuwde richtlijnen
Bevindingen workshops Green Roofs UP!



Bevindingen
workshops 
Green Roofs UP!



Problemen en noden

Groendakrevolutie
Gefragmenteerde kennis  discussies en frustraties  invloed op kwaliteit

 Nood aan vernieuwde, realistische en onderbouwde richtlijnen
 Te vaak keuze voor dunne sedumdaken
 Naderende uitputting materiaal substraat (lava)  nood aan lokale duurzame 

alternatieven



Doelstelling

Algemeen: Transitie starten die zal zorgen voor meer kwaliteit, uniformiteit en innovatie in 
de groendaksector

Concreet:
 Vernieuwing richtlijnen
 Verduurzamen substraat
 Efficiëntie groendaksystemen i.k.v. klimaatrobuuste steden



Vernieuwing richtlijnen 

 Uitgangspunt: Technische voorlichting WTCB (2006)
 Thematische werkgroepen + literatuur (o.a. richtlijnen buurlanden)
 Resultaat: adviesrapport

Welke aanpassingen aan de bestaande richtlijnen rond groendaken zijn nodig om meer 
uniformiteit, kennis- en kwaliteitsverhoging en innovatiemogelijkheden in de 

groendaksector te bekomen?



+ NTA 8292 (NL)
Brochure Natuurinclusief bouwen
www.greendealgroenedaken.nl 

…



Thema 1. Groendaksystemen - aanbevelingen

 Een duidelijk classificatiesysteem met 
hoofd- en subtypes van 
groendaksystemen

 Minimale kwaliteitseisen bij ieder type 
groendak

 Definitielijst

 Blauwgroene daken (retentiedaken) , 
biodiverse daken (o.a. natuurdaken) en 
energiedaken (combi met PV panelen) 
meer onder de aandacht brengen.

 Verplichting tot uitvoering 
waterdichtheidstest voor aanleg



Typologie





Thema 2. Substraat - aanbevelingen

 Definitie
 Kwaliteitsvoorschriften en 

certificatiesystemen voor 
groendaksubstraten in België

 Kennisverhoging rond belang 
kwaliteitsvol groendaksubstraat

 Zoektocht naar duurzame minerale 
elementen stimuleren

 Blijven openstaan voor nieuwe 
ontwikkelingen in de sector

 Hemelwaterverordening en richtlijnen 
inzake regenwaterhergebruik



Definitie groendaksubstraat



Thema 3. Vegetatie - aanbevelingen

 Gewenste doelvegetatie opnemen in 
bestek

 Verhogen kennis biodiverse
groendakbeplanting

 Update lijst geschikte vs schadelijke 
plantensoorten

 Substraatdikte minstens 8cm dik (of ≥ 35 
l/m² waterbuffering)!

 Richtlijn rond duurzame irrigatie
 Richtcijfers over hoeveelheid 

plantenmateriaal bij aanplant en 
verwachte bedekkingsgraden na verloop 
van tijd



Thema 4. Onderhoud - aanbevelingen

 Sensibilisatie rond belang van 
groendakonderhoud!

 Voorbeeld onderhoudscontract met op te 
nemen elementen

 Uitgebreidere sectie rond onderhoud in 
vernieuwde TV

 Start versus opvolgonderhoud

 Rekening houden met toegang tot dak en 
veiligheid

 Verwijder ‘ongewenste’ soorten selectief 
en met mate!





Thema 5. Opbouw platte daken - aanbevelingen
 Verschillende types platte daken 
 Klassieke (beproefd)
 Technisch onaanvaardbare
 Bijzondere aandacht vereisen

 Plat dak  TV 280 +specificiteiten
onder groendak TV 229 
(isolatie, afdichting, …)



Thema 5. Opbouw platte daken - aanbevelingen
 Isolatie: BUtgb-klassen P3-P4 + …
 Dakafdichting : wortelwerend of 

beschermd  steeds wortelwerend?
 Herbekijken waterverzadigde gewichten: 

30-100 kg/m² extensief 
 Soms >100 gemeten, verzadigd
 Kwalitatief = min. 80?  
 !!Lichte dakvloeren (hout, steeldeck)

 Verschillende werkzaamheden 
verantwoordelijkheid en garantie  rol 
van elk contractueel vastleggen, belang 
van voorafgaand algemeen overleg!



Thema 6. Afwerking - aanbevelingen
Windweerstand
 Evolutie normen: Belgisch  Eurocode EN 1991-1-4
 Update tabellen belastingen / ballast; vereenvoudigde aanpak

 Rand- en hoekzones: grotere belastingen  zwaardere elementen in substraat / 
grind? / tegels

Brand
 Sinds TV 229 regelgeving verduidelijkt: KB 1/12/2012 (gelijkaardig in buurlanden)

 Eisen op substraat + compartimentering en beperking plantenhoogte, stroken 
onbrandbare materialen



Thema 6. Afwerking - aanbevelingen
Randafwerking:
 Vegetatievrije strook: wind, brand, details/aansluitingen –

grindvang
 Valbeveiliging: gebruiksdak collectieve 

beschermingsmaatregelen  NBN B 03-004 Borstweringen

Afvoerpunten
 Bereikbaar (niet bedekt met vegetatie/grind), goede afwatering 

begroeide en niet begroeide zones
 Noodoverlopen (verstopping en/of uitzonderlijke regenbui)



Thema 7. Lekpreventiesystemen
Heeft zin bij gebruiks- en groendaken (afdichting moeilijk of niet bereikbaar voor inspectie 
en herstelling) + ter discussie stellen van 2-laagse afdichting  extra veiligheid
Bestaande systemen: vergelijkende studie en feedbacks
Proactieve/preventieve methodes om vocht in daken te beheren en eventuele lekken snel 
op te sporen  geïntegreerde systemen in dakopbouw
Laten punctuele integriteitscontrole toe en/of continue monitoring



Thema 7. Lekpreventiesystemen
• Sensorkabel of sensortape op dampscherm
• Elektrisch geleidend materiaallag onder afdichting voor elektrische integriteitscontrole



Thema 7. Lekpreventiesystemen
• Sensoren in uitsparingen in de isolatielaag voor continue monitoring vocht (metingen 

verzameld +alarm indien grenswaarden overschreden)



Monitoring van vocht in daken Aanpassing van de dakopbouw voor punctuele controles van de 
integriteit van het dak

Systemen
Leveran-
ciers

RoofSEC: sensorkabel (1 sensor/1,4m²) op dampscherm
ProtectSys DLS: sensor-tape op dampscherm
ProtectSys LPWAN: 2 sensoren (vloeibaar water op 
dampscherm + hoge relatieve vochtigheid lucht in 
isolatielaag); 1 kit sensoren/220m²
SLD RoofProtector: // ProtectSys LPWAN
Sika Roof Control BRONZE: // ProtectSys LPWAN
Guardian LeakDetection: 1 RFID-sensor/1 tot 4 m² in de 
onderzijde van isolatie

Protectsys B: grind/vlies onder afdichting, een kabel geplaatst op 
de omtrek; test kan onder groen/grind
SLD MCS – Monitoring Control System: Controlit onderlaag onder 
afdichting
Detec TruGround Conductive Primer: vloeibaar aangebracht dus 
voordeel voor verticale delen en details, nadeel minimale 
temperatuur nodig voor het aanbrengen.
Controlit: onderlagen van verschillende types ifv afdichtingstype en 
al of niet aanwezigheid groendak; M of LL, niet T
Sik R f C t l SILVER  l id d  d l  t l  d  

Thema 7. Lekpreventiesystemen

Monitoring van vocht in daken Aanpassing van de dakopbouw voor punctuele controles van de 
integriteit van het dak

Principe Sensoren in (cellen in) isolatielaag
Meting RV lucht en/of water op dampscherm 
Data opgenomen en gestuurd naar eigenaar +notificatie 
indien waarde overschreden en/of gegevens manueel 
gelezen

Geleidende laag in dakcomplex geïntegreerd onder afdichting
Metalen net (hechtend)/primer/vlies (losliggend, mech. bev.)
Connectie metalen punten  controle met laag/hoog voltage
Hoge: droog en niet bedekt dak (initieel, niet later)
Lage: dakoppervlakte vochtig/nat, mag bedekt

Scope Alle dakopbouwen en bevestigingstechnieken
Eventueel sneller signaal met minder dichte isolatie
Niveau dampscherm: watercirculatie mogelijk?

Alle dakopbouwen en bevestigingstechnieken:
Vlies  losliggend, mech. bev.; primer, net  hechtend
Metalen hulpstukken indien geen metalen doorboring aanwezig

Lokalisatie
lek?

Ruimtes in isolatielaag meting RV lucht: neen
Sensorkabel/-tape op dampscherm, of RFID-sensoren: ja

Ja

Gebruiks-
dak?

Kan onder groen- of grinddak Alléén test met lage voltage kan onder groen- of grinddak
Niet voor integriteitscontrole met hoge voltage

Bestaand
dak?

Ruimtes in isolatielaag: ja (boringen in afdichting en isolatie, 
afgedicht met hulpstuk)
Sensorkabel/-tape op dampscherm, of RFID-sensoren: 
neen, alléén bij het opbouwen

Neen, alléén bij het opbouwen (in het dakcomplex geïntegreerd)
Of bij hernieuwing afdichting oor bepaalde systemen



Thema 7. Lekpreventiesystemen
Feedback begeleidingsgroep
 Nog geen ervaring
 Prijzen: grootste invloed op het overwegen om het te testen en de keuze van een 

systeem; te vergelijken met kost lekdetectie (~1 werkdag) en schadegevolgen
 Overwogen indien smart/voorbeeldig gebouw, in DBFM-contract, zeer hoogwaardig

gebruik onder het dak
 Windweerstand testen opnieuw uitvoeren (met net, primer, …)
 Continu monitoring eerder dan punctuele controles (risico dat men ze niet doet…)
 Lokalisatie van lek niet noodzakelijk (kan achteraf met klassieke technieken)
 Systemen door de dakafdichter geplaatst (anders extra coördinatieproblemen)



Workshop TV 229 – ervaring en updates
Lijst punten waarvoor update nodig – waarvan veel al behandeld bij workshops
 Terminologie: intensief/extensief, natuurdak, daktuin, blauw-groen, moestuindak, …
 Biodiversiteit: meer info (Ecocities, …)
 Waterbeheer: meer info (Eindwerken studenten, Ecocities, …)
 Thermische effecten: andere studies (Ecocities) maar impact meer beperkt (EPB)
 Evolutie brandregelgeving, uitgave KB in 2012
 Dakopbouwen: compactdak
 Met of zonder helling?
 Isolatie: Butgb-klassen of aanpak TV 253?



Workshop TV 229 – ervaring en updates
 Evoluties omkeerdaken
 Compartimentering
 Wortelwerende afdichtingsmembranen
 Waterafvoer: TV 270, Rapport 21
 Ervaring met materialen (filter, drainage, …)
 Lijst afgeraden planten te herzien?
 Evolutie windnormen
 Grindzone?
 Detailtekeningen
 …



Vervolg…

www.greenroofsup.be

http://www.greenroofsup.be/


Website/monografie
gevelgroen(.be)



2015 – 2019 v1.0 2020 – 2022 v2.0

v.2.0



Mensen vonden hun weg niet naar en op gevelgroen.be

Verouderde navigatiemogelijkheden

Rapportagetool i.p.v. kennisplatform

Vragen bleven onbeantwoord



Vernieuwde structuur met foto-navigatie

Onderscheid tussen projectsectie en sectie met algemene 
kennis

Thematische opbouw 

Extra schema's / voorbeelden /foto’s / grafieken 









Breng ons zeker een (virtueel) bezoekje bij 
de beursstand van Groen Groeien!



Monografie Grondgebonden en 
Gevelgebonden Begroende Gevels

Verwacht: midden Oktober 2022

 Eerste stap richting een 
Technische Voorlichting 
over gevelgroen



Monografie Grondgebonden en 
Gevelgebonden Begroende Gevels

Inleiding
Terminologie en samenstelling
Bouwtechnische aspecten

Brandveiligheid
Akoestiek
Hygrothermische aspecten
Milieuaspecten en circulariteit
Irrigatiesystemen

Plantkeuze
Onderhoud
Besluiten



Pauze
Na de pauze:

Proeftuinen WonderWalls

De milieu-impact van groene gevels en groendaken

Virtuele voorstelling demodak



Proeftuinen
WonderWalls



Hygrothermie



Simulatie Labometing
Gecontroleerde 

Veldmeting

WTCB LimeletteKlimaatkamer UA EMIBComsol UA DuEL

+ Dynamisch
+ Volledige controle
- Aannames
 Parameterstudie
 Modelopbouw en 

validatie a.h.v. 
metingen

+ Stationair
+ Volledige controle
- Schaal / Randvwdn
- Stationair
- Geen bezonning
 Voorplaatsing LWS
 Zware constructie

+ Dynamisch
+ Echte buitencondities
+ Gedeeltelijke controle
- Schaal
 Vervanging

gevelafwerking
 Lichte constructie



Hygrothermisch
warmte + vocht

1. Beschaduwing
2. Isolatie
3.1 Evapo -
3.2 Transpiratie (ET)

Vegetatie
Substraat

Muur

Luchtspouw

Buiten

Binnen

3.2 Transpiratie

Warmte + Vocht

Warmte + Vocht

1. Beschaduwing

3.1 Evaporatie2. Isolatie

Horizontale doorsnede van de installatie van een generiek LWS

Welke hygrothermische voordelen?



Horizontale snede in COMSOL.

Buiten

Binnen

Vegetatie

Substraat
Luchtspouw

Gevelmetselwerk

Luchtspouw
Rotswol

Thermobrick Binnenspouwblad

0.05 m

0.10 m

0.03 m

0.102 m

0.02 m
0.05 m

0.09 m

Gekoppeld (dynamisch) warmte- en vochttransport

Materiaaleigenschappen worden gedefinieerd voor elk domein en elke grens

Evapotranspiratie wordt als heatsink in rekening gebracht

Luchtspouw wordt gemodelleerd i.p.v. Rspouw

CFD mesh.

Randvwdn:
Rad. (W m-2)
Te (°C)
RHe (%)

Buiten

LWS Geisoleerde
Spouwmuur

Luchtspouw

Materiaaleigenschappen

Dichtheid (𝜌𝜌)

Warmtegeleiding (λ)

Sp. Warmtecapacteit (𝐶𝐶𝑝𝑝)

Dampdiffusieweerstand (µ)

Binnen

Randvwdn:
Tint (°C)
RHint (%)

Geometrie en randvoorwaarden.

Integratie in COMSOL Multiphysics ®



Validatie a.h.v. metingen in de klimaatkamer van EMIB

Isolerende werking vs evapotranspiratie
Invloed luchtspouw tussen LWS en metselwerk

Gecontroleerde binnen en
buitencondities

Geisoleerde spouwmuur met 
ingebouwde sensoren

Verschillende LWS Systemen





Sensoren voor, in en achter GW
Variërende spouw tussen GW en gevel

Afstandshouders gemonteerd

Spouw van 3, 6 en 9 cm

Voorkomen van overdreven luchtcirculatie in spouw

Zijkanten spouw afgedekt
Folie op achterkant GW

Metingen



Selectie foto’s klima

 Jan







Sioen Pl@nt Minigarden Sempergreen



Ecoworks Wibio PlantDesign



Voornamelijk transpiratie

Aandeel evaporatie ↗

Invloed Spouwbreedte en Systeemtype (klimaatkamer)

Ook effect aan 
binnenkant 
isolatielaag! - 0,5°C

Systeem 1 Systeem 2



Thermofysische Eigenschappen

Laag Dikte 
(m)

Leaf Area 
Density
(m2 m-3)

Vochtgehalte
substraat
(m3 m-3)

Thermische
geleidbaarheid

(W m-1 K-1)

Dichtheid
(kg m-3)

Warmtecap
@ const. druk

(J kg-1 K-1)

Dampdiff.
weerstand

(-)

Planten 0.05 1 - 0.5 656 2252 1.0
Substraat
(Rotswol)

0.10 - 0.2 1.5 1500 2085 1.4

Onderzochte cases:

Variatie in spouwbreedte achter LWS
Temperatuurprofielen en voordelen
Variatie in dikte vegetatielaag
Bladoppervlakdichtheid (LAD) vs Bodemwatergehalte (Sr)

Proefpaneel

Opstelling in de klimaatkamer.



Invloed van de luchtspouw: Natuurlijke convectie?

R2= 0.95

3 cm

R2= 0.94

6 cm

R2= 0.95

8 cm

m s-1

Drijfvermogen van de lucht als gevolg van natuurlijke convectie in de ingesloten spouw.
De Boussinesq-benadering werd gebruikt om natuurlijke convectie te modelleren.



Temperatuurprofielen: hygrothermische voordelen

ET-Pot    = Kc= 1.0
ETP-Adj  = Kc= 0.5

Temperatuur achter het substraat:

Klimaatkamer -0.74 °C

Isolatie  -0.12 °C
ET- aangepast -0.71 °C
ET-potentieel -0.91 °C

Temperatuur achter het substraat

Temperatuurprofielen over de groene wand.
Elk profiel geeft het resultaat van een andere simulatie weer.

Aanname: Geen 
Zonneinstraling

cfr. klimaatkamer
Bijdrage 
isolatie

Bijdrage 
evapotranspiratie

Gelijkaardig 
resultaat als 
metingen



Invloed van de dikte van de vegetatielaag

Tbg = Temperatuur aan de achterzijde van het substraat

5cm
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Tbg = 23.08 °C

- 0.92 °C

10 cm
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tr
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Tbg = 22.27 °C

- 1.73 °C

15 cm
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Tbg = 21.37 °C

- 2.63 °C



LAD (Leaf Area Density) vs Sr (Saturatiegraad substraat)

LAD 1    = - 0.90 °C
LAD 1.5 = -1.20 °C
LAD 2    = -1.56 °C

Sr 0.2   = - 0.90 °C
Sr 0.25 = -1.38 °C
Sr 0.3   = -2.03 °C

Invloed LAD: Invloed Sr:

LAD = 1
LAD = 1.5
LAD = 2
Exp.

5cm 5cm



Grondgebonden Systeem

Veronderstelling
Kc = 1
Ks = 1
LAD = 1 m2 m-3

Luchtspouw = open randvoorwaarde

Laag Dikte (m) Lambda
(W m-1 K-1)

Dichtheid
(kg m-3)

Warmtecap. 
@ const. druk

(J kg-1 K-1)

Dampdiff.
weerstand

(-)

Vegetatie 0.10 0.34 656 2252 1

Luchtspouw 0.05 - - - 1

Celit 18S 0.018 0.048 2068 280 20

Houten Stijlen 0.22 0.12 2700 532 35

Rotswol 0.22 0.035 1030 45 1.4

Siniat 0.0125 0.25 960 1000 10

Binnen

Buiten

Vegetation
Air cavity
Celit 18S

Rafter
Rockwool
Siniat

ET(t)
Binnen
htcint(t)

Buiten
htcext(t)

Hedera 
hibernica



Dynamische simulatie: GG  Amplitudetemping en Faseverschuiving

Temperatuurdaling
t = 14 u  - 4.2 °C
t = 38 u  - 7.4 °C

Tgevel zonder GG

Tbuitenlucht

Tgevel met  GG

Tvegetatie

Zomercomfort↗

Koelbehoefte ↘



Conclusies

Groene wanden (GW's) kunnen bij gevels in traditioneel metselwerk worden toegepast om de 

oppervlaktetemperatuur van de gebouwenveloppe in de zomer te verlagen  Zomercomfort ↗, 

Koelbehoefte ↘

De hygrothermische voordelen kunnen worden ingeschat door het modelleren van warmte- en
vochttransport onder stationaire en dynamische condities

ET hangt naast thermofysische eigenschappen ook af van biologische parameters.

Vegetatiedikte, bladoppervlakdichtheid (LAD) en verzadiging van het substraat (Sr) hebben een
directe invloed op het vermogen van GW om de oppervlaktetemperatuur te verlagen
 Hoe optimale combinatie bereiken om koelingspotentieel te maximaliseren ?



Proefpost WTCB Limelette

Opzet & Doelstelling

LWS

Ref.

Meetcampagne, ter illustratie en documentatie van de hygrothermische effecten van gevelgroen 

+ als validatiedataset voor de modellen van UAntwerpen



Hygrothermische monitoring (t°, R.V., HVG) 

Binnenklimaat quasi-stationair: 
klasse 2 (R.V. +/- 60%, t° = 20 +/- 2 °C )

Reëel buitenklimaat (t°, R.V., windsnelheid- en 
richting, neerslagintensiteit, zonnestraling); 

Eén LWS, één grondgebonden systeem
Proefpanelen 1,2 x 1,2 m². 

Meetfrequentie 15 min, 
+- 1 jaar (20/10/2021 – september 2022)

LWSiGF
Ref.

Proefpost WTCB Limelette



Bijzonderheden

Referentie = gevelbekleding (vezelcement), 
dus niet naakte muur (moeilijk in dit geval, want houtskelet)

Houtconstructie: licht & relatief sterk geïsoleerd (U ≤ 0,24 W/m².K)
(opbouw verschilt licht van paneel tot paneel, U-waarde zelfde grootte-
orde)

Sterk blootgesteld  aan zon (ZZW-oriëntatie) en wind (open vlakte)
Relatief groene omgeving

Laat dus toe: 

Vergelijking LWS – grondgebonden (iGF)
Vergelijking groene wand – ander type gevelbekleding
‘Geen’ vergelijking met < > zonder groene wand

LWS iGFRef.

Proefpost WTCB Limelette



Proefopstelling: types groene wanden

• Bergenia
• Stachys byzantina
• Geranium
• Nepeta cataria
• Hakonechloa
• Festuca glauca

• Hedera 
Hibernica

Grondgebonden (kant- en klaarhaag) LWS (Green TecStyle - Sioen)



Vaststellingen: 

Positief effect
groene wanden (LWS > iGF > ref)

Kanttekeningen: 

Relatief weinig wind
Niet spouwtemperatuur, maar temperatuur 
aan binnenzijde van buitenbeplating 
gemeten

Beplatingen 3 panelen vergelijkbaar 
(geen grote verschillen qua R-waarde)

Analyse – Thermisch - Winter
T (°C) Irr. (W/m²)

Tbuiten

TLWS

TiGF

Tref

Bijdrage hoge instraling 
door beperkte LAI

Bijdrage opwarming 
LWS + vertraagde afgifte

Faseverschuiving



Tbuiten

TLWS

TiGF

Tref

T (°C) Irr. (W/m²)

Vaststellingen: 

Temperatuurbufferend effect gevelgroen,
maar ook door gevelbekleding (Ref):

Faseverschuiving en amplitudedemping;
Reductie piekwaarde dag: Ref > LWS > iGF
Reductie piekwaarde nacht: LWS > iGF > Ref

Mogelijke verklaringen: 

Beschaduwing grootst voor Ref en LWS
Impact kleur/emissiviteit gevelmaterialen:

LWS: donker < > gevelbekleding: licht 
<  > folie achter iGF: wit

Kanttekeningen: 

Matige wind
Niet spouwtemperatuur, maar temperatuur 
aan binnenzijde van buitenbeplating gemeten

Analyse – Thermisch - Zomer

De referentiewand is een sterk geventileerde
constructie ↔ baksteen buitenspouwblad + het iGF
heeft nagenoeg geen thermische massa en werd niet
voorgeplaatst, maar toegepast als alternatief voor het
buitenspouwblad!

Bijdrage hoge instraling 
door beperkte LAI

Faseverschuiving

Bijdrage thermische 
massa LWS



Vaststellingen:

Hogere R.V. in winter dan in zomer (logisch, lagere T)

R.V. in spouw achter groene wanden 

hoger dan ref. (grootte-orde 5%)

Reductie Slagregenbelasting 

(vooral LWS en ref., iGF minder)

Mogelijke verklaringen: 

Winter: Meer directe verbinding met buiten
Zomer: Effect Evapotranspiratie

Analyse – Hygrisch – Relatieve vochtigheid

Winter

Zomer

RH

+- 5% gemiddeld



Vaststellingen: 

HVG 10 à 12% > blijven ruim onder 20%
(HVG binnenzijde buitenbeplating) 

Relatief weinig verschil groene wanden – ref.
Groene wanden iets (1 à 2 %) lager HVG

Kanttekeningen: 

Vochtfolie aanwezig  HVG volgt voornamelijk RH binnen.
Trend op lange termijn?

Analyse – Hygrisch – Houtvochtgehalte

HVG



Voornaamste bijdrage groene wand is beschaduwing en reductie 
slagregenbelasting (geldt ook voor gevelbekleding) én evapotranspiratie
(meerwaarde t.o.v. gevelbekleding)

Bijdrage thermische weerstand relatief beperkt (bij geïsoleerde wanden)

Optimaliseer groene wand met het oog op de zomer: 
lichte kleuren, véél planten/hoge LAI, sterke spouwventilatie

Groene gevel op houtskelet lijkt mogelijk (geventileerde spouw 6 cm OK)

Groene gevel als vervanging van het buitenspouwblad biedt in de case 
hygrothermisch geen meerwaarde t.o.v. lichtgekleurde sidings. We 
verwachten andere conclusies bij een massieve structuur en/of een 
buitenspouwblad in metselwerk

! Indicatieve, beperkte test voor een specifieke case!   

Conclusies proefpost WTCB Limelette



Fijnstof



Groengevels – natuurlijke fijnstoffilters

Positieve effecten op de 
gezondheid mogelijk

Afzetting van fijnstof op bladeren 
= depositie

Interactie vegetatie-wind



Depositie en resuspensie van fijnstof

Depositie
Combinatie van verschillende mechanismen

Resuspensie
Deeltjes groter dan 5 µm

Geen onderscheid in experimenten, wel in 
modellen
Afhankelijk van deeltjesgrootte en 
windsnelheid



Fijnstof experimenten
LWS panelen in plantsectie: blanco, Ecoworks, Minigarden, Plantdesign, Sempergreen, Sioen, Wibio
 parallel met luchtstroming

3 uur resuspensie bij (2,4 – 3,8) ± 0,4 m s-1

3 uur depositie bij (2,4 – 3,8) ± 0,4 m s-1, 50 μg m-3 PM10 en UFP met dp,av = (45 – 58) ± 1 nm



Collectie efficiëntie 𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢

𝑐𝑐𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢
∗ 100



Leaf Area Index



Leaf Area Index (LAI)

Algemene Definitie



Leaf Area Index (LAI)

LAI = 3

muur groene gevel

Totale eenzijdige 
bladoppervlakte

Projectie van de 
bladeren in het 
verticale vlak

Definitie voor groene gevels 



Thermische koeling

Invloed LAI op voordelen gevelgroen 

Adapted from “Effect of Leaf Area Index on Green Façade Thermal Performance in Buildings” by F. Convertino et al., 2022, Sustainability, 14, 2966.
Copyright 2022 by Anouk De Bock. Reprinted with permission.



Capteren fijnstof (PM) 

Invloed LAI op voordelen gevelgroen 

Afgezette hoeveelheid g
m² =LAI vd C t [Janhäll, 2015]

LAI Leaf Area Index [-]

vd Depositiesnelheid [m/s]

C Concentratie fijnstof [g/m³]

t Tijd [s]

In LWS, soorten met kleine, complex-vormige bladeren én hoge LAI vertoonde de 
hoogste fijnstof afvangcapaciteit [Weerakkody et al., 2017]

Meer onderzoek nodig om LAI waarden beter te definiëren [Ysebaert et al.,2021 ]

Beïnvloed door PM grootte en vegetatietype 



Invloed LAI op voordelen gevelgroen 

Geluidsabsorptie

Absorptie door substraat (in LWS) en 
bladerdek 

Aantal bladeren per m² (~LAI) beïnvloed 
geluidsabsorptie vanaf middenfrequentie

Meer onderzoek nodig om effect van LAI aan 
te tonen



Tekortkomingen
Probleem/opportuniteit:

Enkel discrete LAI waarden bekend = projectgebonden 
LAI waarden met specifieke randvoorwaarden 

Geen LAI waarden over gemengd bladerdek (mixed species) 

Geen methode specifiek gericht op de LAI bepaling van gevelgroen

Gevolg
Fouten in kwantificeren en modelleren van de voordelen (onder appreciatie)
Laattijdige detectie van droogte, ziektes, …  Schade/↑kosten onderhoud

 Nood aan robuuste LAI meettechniek voor gevelgroen! 
LAI = ???

muur groene gevel



Onderzoek naar nieuwe methode voor LAI bepaling

Vereisten
Low-cost
Toepasbaar op groene gevels en LWS
Continue opvolging bladerdek

Azure en ThermoApp sensoren:
RGB, infrarood, diepte camera, 
thermisch 

Opvolging van de algemene gezondheid 
van het bladerdek met microcomputer. Rpi.

Azure and 
ThermoApp
sensors

VGS test panel

Infrarood camera

Raspberry pi
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Zelfhechtende klimplanten
Begeleiding 
Groeibegrenzing
Impact plantgrootte



Verschillende types klimplanten



Oplossingen voor schade door hechting en onderhoud?
Oplossing voor snellere begroening van gevels?

(Hedera, Parthenocissus)

+  Goede groeikracht
+  Fijnstof afvang
+  Meerwaarde naar biodiversiteit

Foto: Peter Boogaerts

- Tijd nodig om een oppervlak te begroenen

- Slecht onderhoud  Lossen hechtwortels  Schade aan gevelsteen 

- Hechtingsvlak nodig Minder toepasbaar als vervanging gevelsteen

Zelfhechtende klimplanten



Colruyt-raster, 3 cm Duranet, 9 cmColruyt-raster, 3 cm Duranet, 9 cm

Begeleiding van zelfhechtende planten met klimhulp

Zon Schaduw

Colruyt
Duranet 5
Duranet 10



Groeibegrenzing bij Hedera en Parthenocissus



Parthenocissus tricuspedata

1ste jaar: Hoe groter de plantmaat, hoe
beter de bedekking van de gevel in het
midden en naar boven

2de jaar: Bovenaan en in het midden
overal een goede bedekking, onderaan
enkel bij de kleine plantmaten

Grote plantmaat na 2 jaar

Impact plantgrootte op bedekking van gevel



Living Wall Systems
Behandeling Taxuskever



Organische substraten zijn gevoeliger

Efficiëntie van aaltjes bij behandeling 

via irrigatiesysteem is onduidelijk

Behandeling van Taxuskever bij Living Wall Systems



Poly-ethyleenzakjes 
met capillaire doek

1 Grote module

Bakkensysteem

Textielzakjes
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% Aangetaste Larven

Zakjes met 
steenwolmat 
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De milieu-impact van 
Gevelgroen en Groendaken
LCA/LCCA WonderWalls
LCA Green Roofs UP!



Life Cycle Analysis 
+ Energie 



Case LCA WonderWalls

• Blinde zijgevel 60m² (10x6 m)
• Antwerpen
• Functionele eenheid LCA

• 1m² groene wand
• Levensduur van 20 jaar

• Consequentiële LCA



Methodologie

• ISO 14040/44
• Software

• Brightway 2 + Activity-Browser

• Database
• Ecoinvent 3.7.1 consequential

• Impact categorien
• ReCiPe single score end point
• GWP 100a (IPCC 2013)



Dataverzameling

• Bevraging producenten
• Technische fiches

Systeem specifieke elementen

• Bevraging producenten
• Technische fiches
• Vis-traject GroenBouwen

Gebruik en onderhoud

• TOTEM (‘Environmental profile of buildings’)
• Hergebruik, recyclage, verbranding en/of stort

End of Life



Gangbare methodologie voor de LCA analyse van een 
generiek LWS systeem



Belangrijkste aannames

• 1-2 L/m²/dag indien geen specifieke info van fabrikant

Irrigatie

• Leidingen (PE) 10 jaar
• Pomp 10 jaar (tenzij anders vermeld door fabrikant)

Levensduur irrigatiesysteem

• ‘Tree seedling production’

Modelleren planten

• 10% per jaar

Vervanging planten



Geaggregeerde milieu-impact van de LWS systemen 
die tijdens het project werden geanalyseerd (LCA)



Effect van het in rekening brengen van co-benefits, 
voor een parameterstudie van een woning

Isolatiedikte 
0 cm, 5 cm, 15cm
Oriëntatie 0 – 360, +45°
Leaf Area Index 2, 5
Substraatdikte 5 cm, 10 cm

!!!

Adiabatisch

Energiebehoefte voor verwarming 
met/zonder gevelgroen?



Life Cycle Cost Analysis



Case LCCA WonderWalls

• Blinde zijgevel 60m² (10x6 m)
• Antwerpen
• Functionele eenheid LCCA

• 1m² groene wand
• Levensduur van 20 jaar



Methodologie

NBN 15686-5

• Initiële kost
• Operationele kost
• Onderhoudskost
• End of life kost

Levenscyclus fasen



Algemene flowchart LCCA



Levenscycluskostenanalyse voor 3 systemen (LCCA)



Life Cycle Analysis 
Green Roofs Up!



GEBOUWEN MET EEN LAGE MILIEU-IMPACT ?
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CO2



GEBOUWEN MET EEN LAGE MILIEU-IMPACT ?
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CO2

CO2

CO2

© CSTC / WTCB



= techniek om de milieu-impact van een product of gebouw te meten…

LEVENCYCLUSANALYSE OF LIFE CYCLE ANALYSIS (LCA)

Copyright CSTC-WTCB | Environmental Performance 126

… voor zijn volledige levenscyclus … … en een set van milieuproblemen

Copyright: TOTEM

 single score in mPt



Referentiegroendaken
Inzicht in de milieu-impact van groendaken

127



 1 m² groendak met U-waarde 0.24 W/m²K, een overspanning van 8m
 RSP 40 jaar

Referentiegroendak
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PUR plaat
Voorgespannen welfsels
+gewapende druklaag

2-laagse polymeerbitumen
mineraal-organisch



Milieu-impact van 1m² groendak (referentie)
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extensief groendak - referentie -
geen vervangingen

intensief groendak - referentie -
geen vervangingen
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Referentiegroendak - 1m²
U=0,24 W/m².K - overspanning 8 m, 40 jaar

onderhoud_bemesting

Onderhoud_onkruid verwijderen en
composteren
vegetatie

substraat

filterlaag

drainage- en waterretentielaag

beschermlaag

wortelwerende folie

afdichting

isolatie

dampscherm

afschot

dakvloer

plafondafwerking

EN 15804 +A2 Method V1.00 / EF 3.0 normalization and weighting set

Dakstructuur ~40 %

Isolatie ~20 %

Dakafdichting ~15 %

Onderhoud ~4 %

Groendakopbouw ~10 %



Milieu-impact van 1m² groendak (referentie)
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Referentiegroendak - 1m²
U=0,24 W/m².K - overspanning 8 m, 40 jaar

onderhoud_bemesting

Onderhoud_onkruid verwijderen en
composteren
vegetatie

substraat

filterlaag

drainage- en waterretentielaag

beschermlaag

wortelwerende folie

afdichting

isolatie

dampscherm

afschot

dakvloer

plafondafwerking

EN 15804 +A2 Method V1.00 / EF 3.0 normalization and weighting set

Groendakopbouw ~10 %
Groendakopbouw ~20 %

Onderhoud ~6 %

Optimalisatie
dakopbouw via

www.totem-building.be

http://www.totem-building.be/


Alternatieve substraten
Details over de milieu-impact van de substraatlaag

133



Referentiesubstraat – samenstelling
Extensief. Mineraal-organisch substraat
 40% lapillus, 50% puimsteen, 5% compost, 5% turf – 875 kg/m³ 

Eifelgebied, Duitsland

Brussel

446km

Letland

Brussel

Port of Riga

Port of Antwerp
50km

50km

2570km
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Referentiesubstraat – samenstelling
Extensief. Mineraal-organisch substraat
 40% lapillus, 50% puimsteen, 5% compost, 5% turf – 875 kg/m³ 

 Transport van substraatproducent naar de werf

100km
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Inzicht levenscyclusfasen
 impact transport naar de werf (A4) 
 impact transport van grondstoffen

(A2) 

Milieu-impact van 1m³ substraat (referentie)
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Levenscyclusfasen per m3 substraat

A1_productie van grondstoffen A2_transport van grondstoffen
A4_transport naar de werf C_einde levensduur

EN 15804 +A2 Method V1.00 / EF 3.0 normalization and weighting set

~70 %



Inzicht levenscyclusfasen
 impact transport naar de werf (A4)
 impact transport van grondstoffen

(A2) 
indien transport grondstoffen per 

vrachtwagen ipv per boot

Milieu-impact van 1m³ substraat (referentie)
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Levenscyclusfasen per m3 substraat

A1_productie van grondstoffen A2_transport van grondstoffen
A4_transport naar de werf C_einde levensduur

EN 15804 +A2 Method V1.00 / EF 3.0 normalization and weighting set

+60 %



Inzicht op basis van samenstelling
 Impact niet proportioneel
 Turf: 5% van volume, 20% van impact
 Puimsteen en lapillus
 hotspot: transport A2
 Turf
 Impact productie groot: uitputting fossiele

brandstoffen (turf is zelf brandstof)
 Compost
 Kleine impact want gebaseerd op tuinafval

Milieu-impact van 1m³ substraat (referentie)
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Relatieve bijdrage van grondstoffen (1m3 substraat), 
A2 hoofdzakelijk per boot

A1_productie van grondstoffen A2_transport van grondstoffen (opt)

A4_transport naar de werf C_einde levensduur

EN 15804 +A2 Method V1.00 / EF 3.0 normalization and weighting set

~20 %

~2 %

~35 %
~43 %



Alternatieve substraten
Milieu-impact van varianten uit afvalstromen

139



Alternatieve substraten – samenstelling
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REF 1 2 3

Extensief
substraat

RBrA

Compost 10%

Gerecycleerde
rode baksteen

RMA/CFG

Compost 10%

Gebroken
cellenglas

Gerecycleerd
aggregaat mix

CC/CFG

Compost 10%

Gebroken
cellenglas

Gebroken
dakpannen



Inzichten alternatieven
 Geen impact van productie
 Lokale productie (25-35km) 
 lagere transportimpact

transportafstand zal bepalend
zijn voor het milieu-voordeel

Milieu-impact alternatieve substraten
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transport
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0.45 CMG,
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(volume)

0.9 RbrickA,
0.1 compost

0.45 CCT,
0.45 CFG, 0.1

compost

0.45 CCT
(195km),
0.45CFG

(0km), 0.1
compost,
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Levenscyclusfasen per m3 substraat

A1_productie van grondstoffen

A2_transport van grondstoffen

A4_transport naar de werf

C_einde levensduur

EN 15804 +A2 Method V1.00 / EF 3.0 normalization and weighting set

>50 %

REF 1 2 3



 Groendakopbouw 10-20% van de totale impact van het dak
 Standaard substraat
 Transport grondstoffen bepalende factor voor impact: afstand + transportmiddel
 Impact niet proportioneel voor samenstelling
 Alternatieve substraten
 Geen productie-impact
 Transport bepalend (belang lokale productie)
 Impact 50% kleiner dan referentiesubstraat
 Onzekerheid over “performantie”  effect op onderhoud?

Conclusies
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Vragen ?

Team Milieuprestaties
Lisa Wastiels

Gesteund door:

Projectpartners:

Copyright CSTC-WTCB | Environmental 
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Virtuele
voorstelling
demodak



Corda Campus Hasselt



Enkele
bloeiende
soorten





Kom de virtuele rondleiding bekijken op de beursstand van BFG!



Hartelijk dank 
voor jullie
aandacht!
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