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Context

Bevolking ↑ (+66% tegen 2050)

Druk op (stedelijke) ecosystemen

↑ Urban Heat Island effect (UHI)

↑ Droogte

↑ Overstromingen

↓ Biodiversiteit

↑ Schadelijke stoffen en fijn stof

→ Stedelijk groen als mitigatiestrategie



Context

Beperking van het stedelijk hitte-eilandeffect (UHI)
Opvangen van fijn stof
Verwijderen van verontreinigende stoffen
Bufferen van regenwater
Verhogen biodiversiteit
Esthetische waarde en psychologisch welzijn

Weinig ruimte voor traditioneel groen

Gebouwenveloppe als vergroeningsgebied (groene
gevels en groendaken)

bron: www.gevelgroen.be



Context

Groene gevels <<< Groendaken

In Vlaanderen komen ~214.000 gevels in aanmerking

↑ Geveltuinen

↑ Kleinschalige groene gevels

↕

Extensieve VGS ???
Bron: Stad Antwerpen



Bouwfysische aspecten van 
verticaal groen
Hygrothermisch gedrag

Energieprestaties EPB



Hygrothermisch gedrag

Gebouw:

Beschaduwing

Directe omgeving

Beschaduwing van oppervlakten met een laag weerkaatsingsvermogen

Evapo(transpi)ratie door planten en substraat → Evaporatieve koeling

=  Voordeling in warme en droge klimaten MAAR grotere irrigatienood om planten in 

leven te houden

→ Nood aan simulaties/monitoring



Hygrothermisch gedrag van VGS
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Hygrothermie → warmte + vocht

GW’s phenomena:

1. Beschaduwing → netto straling

2. Isolatie → voelbare warmte

3.1 Evapo - latente warmte

3.2 transpiratie (ET)

Vegetation

Substrate

Building wall

Air cavity

Radiation, T, RH, wind
Exterior

T, RH, wind
Interior (controlled)

3.2 Transpiration

Convective 
heat 

transfer

Convective 
heat 

transfer

1. Shading 

3.1 Evaporation2.Insulation 

Outer wall T
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Beplanting SubstraatWeer

Ambient air temperature

Relative humidity

Wind speed

Solar radiation

Leaves temperature

Canopy height (layer thickness)

Leaf area density (LAI)

Leaf are index (WLAI)

Fractional wall coverage

Stomatal conductance

Layer thickness

Thermal conductivity

Water content (Sr)

LWS: Belangrijkste variabelen



11

vegetation

substrate

air cavity

building wall 0.22 m

0.03 m

0.05 m

0.10 m

EXTERIOR

INTERIOR

Green walls study in COMSOL Multiphysics ®

Key points:

▪ Maakt koppeling van warmte- en 
vochttransport mogelijk.

▪ Materiaaleigenschappen 
gedefinieerd voor elk domein 
(laag) of grenzen.

▪ Evapotranspiratie wordt 
geïntroduceerd als een term die 
instaat voor warmteafvoer 
(latente warmte).

→ Parameterstudie

Green wall geometry in COMSOL.
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Seizoensgebonden cases
1) Zomer (steady-state)

2) Winter (steady-state)

3) Variabele condities (zomer)

4) Spouwmuur
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1) Case: Zomer
Weather averaged data

South-oriented façade

July 15th
, 13:00 h

Exterior conditions

Ambient temperature °C 24

Solar radiation W m-2 590

Relative humidity % 55

Wind speed m s-1 6

Interior conditions (controlled)

Temperature °C 20

Relative humidity % 30

Wind speed m s-1 0.4

GW’s Constant parameters

Leaf area  density (LAI) m2 m-3 2

Substrate’s water saturation [-] 0.4

Stomatal resistance s-1 m 100

Fractional wall coverage [-] 0.9

Vegetation reflectance [-] 0.2

Vegetation transmittance [-] 0.1

Vegetation emissivity [-] 0.9

Substrate reflectance [-] 0.98

Substrate emissivity [-] 0.9



Results: Temperature and Moisture – ET 
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Vegetation 

Temperature of the green wall.

Moisture of the green wall. Moisture profile across the green wall.

Temperature profile across the green wall.

Substrate Air gap Building wall

∆T = T Ambient - T outer wall
3.45 °C → LAI = 2, Sr =0.4

∆Moisture = Ambient - outer wall
-15 % → LAI = 2, Sr = 0.4

Exterior

Interior

Exterior

Interior Vegetation Substrate Air gap Building wall

LE/Rn=Latent heat ET/Net radiation 
0.61

61% of net solar radiation was 
consumed by the ET effect.

LE/Rn        Cooling



Results: Temperature and Moisture – No ET
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Vegetation 

Moisture profile across the green wall – No ET effect.

Temperature profile across the green wall – No ET effect.

Substrate Air gap Building wall

∆T = T Ambient - T outer wall
2.13°C → LAI = 2, Sr =0.4

∆Moisture = Ambient - outer wall
-3 % → LAI = 2, Sr = 4 

Exterior

Interior

Exterior

Interior Vegetation Substrate Air gap Building wall

Temperature of the green wall – No ET effect

Moisture of the green wall – No ET effect

Shading and insulation effect
contributes to the reduction 

in temperature (air gap).
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Parameterstudie: 
a) Leaf area density (LAI)

b) Soil water saturation ratio (Sr)

c) Thickness of vegetation (dv) 

d) Thickness of substrate (dg)



a) LAI – Leaf Area Index
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Green wall temperature based on different LAI values. Temperature profiles variation based on different LAI values.

Vegetation Substrate Air gap Building wall

∆T = T Ambient - T outer wall

• LAI = 2 → 3.45 °C

• LAI = 3 → 3.73 °C

• LAI = 4 → 4.14 °C

• LAI = 5 → 4.65 °C

Exterior

Interior



b) Sr – Soil water saturation ratio
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Green wall temperature based on different Sr values. Temperature profiles variation based on different Sr values.

∆T = T Ambient - T outer wall

• Sr = 0.4 → 3.45 °C

• Sr = 0.5 → 3.97 °C

• Sr = 0.6 → 4.39 °C

• Sr = 0.7 → 4.68 °C

• Sr = 0.7 → 4.89 °C

Exterior

Interior



c) dv – Thickness of vegetation layer

19

∆T = T Ambient - T outer wall

• dv = 0.05 → 3.45 °C

• dv = 0.06 → 3.64 °C

• dv = 0.07 → 3.83 °C

• dv = 0.08 → 4.02 °C

• dv = 0.09 → 4.20 °C

• dv = 0.10 → 4.38 °C

Exterior

Interior

Green wall temperature based on different dv values. Temperature profiles variation based on different dv values.



d) dg – Thickness of substrate layer
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∆T = T Ambient - T outer wall

• dg = 0.10 → 3.45 °C

• dg = 0.11 → 3.51 °C

• dg = 0.12 → 3.58 °C

• dg = 0.13 → 3.64 °C

• dg = 0.14 → 3.70 °C

• dg = 0.15 → 3.76 °C

Exterior

Interior

Green wall temperature based on different dg values. Temperature profiles variation based on different dg values.



Temperature of outer wall (Tw)

15°C

What are the optimal values? Goal -> Tw = 15 °C
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Boundaries Optimal

LAI (Leaf Area Index) m2 m-3 2 - 5 5

Sr (Substrate water 
saturation ratio)

[-] 0.4 – 0.8 0.4

dv (vegetation thickness) m 0.05 - 0.10 0.1

dg (substrate thickness) m 0.10 – 0.15 0.1

Optimisation

Exterior

Interior

LAI and vegetation thickness are 
more significant in the summer.
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2) Case: winter
• Weather averaged data

• South-oriented façade

• February 1st
, 12:00 h

Exterior conditions

Ambient temperature °C 1.8

Solar radiation W m-2 139

Relative humidity % 88

Wind speed m s-1 6

Interior conditions (controlled)

Temperature °C 20

Relative humidity % 30

Wind speed m s-1 0.4

GW’s Constant parameters

Leaf area density (LAI) m2 m-3 2

Substrate’s water saturation [-] 0.4

Stomatal resistance s-1 m 100

Fractional wall coverage [-] 0.9

Vegetation reflectance [-] 0.2

Vegetation transmittance [-] 0.1

Vegetation emissivity [-] 0.9

Substrate reflectance [-] 0.98

Substrate emissivity [-] 0.9



Results: Temperature and Moisture - ET
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Temperature of the green wall.

Moisture of the green wall.

Temperature profile across the green wall.

Moisture profile across the green wall.

Vegetation Substrate Air gap Building wall

Vegetation Substrate Air gap Building wall

∆T = T Ambient - T outer wall
-12 °C → LAI = 2, Sr = 0.4

∆Moist = Ambient – outer wall
48% → LAI = 2, Sr = 0.4

Air cavity is an additional thermal 
insulation layer.
Reductions of 10 °C have been 
reported.

LE/Rn=Latent heat ET/Net radiation 
0.04

The ET effect is negligible under
these conditions. Thus, insulation
and shading effects prevail.Interior

Exterior

Exterior

Interior



Temperature of outer wall (Tw)

15°C

What are the optimal values? Goal -> Tw = 15 °C
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Boundaries Optimal

LAI (Leaf Area Index) m2 m-3 2 - 5 2

Sr (Substrate water 
saturation ratio)

[-] 0.4 – 0.6 0.4

dv (vegetation thickness) m 0.05 - 0.10 0.1

dg (substrate thickness) m 0.10 – 0.15 0.15

Optimisation

Exterior

Interior

The thickness of the substrate is 
the most significant.



3) Case: per uur veranderende buitencondities
(zomersituatie)
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• 7 Juli
• Maximale T reductie -> 11:00 – 16:00

ET + shadingInsulation Insulation

Hourly variation of the ambient air and the outer wall temperature.Hourly variation of the green wall temperature – ET effect.
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4) Case: Geïsoleerde spouwmuur
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EXTERIOR

INTERIOR

vegetation

substrate

air cavity

masonry

insulation (rockwool)

thermobrick

0.05 m

0.10 m

0.03 m

0.10 m

0.05 m

0.09 m



Results: Temperature and Moisture – ET
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Vegetation 

Temperature of the green wall.

Moisture of the green wall. Moisture profile across the green wall.

Temperature profile across the green wall.

Substrate Air gap 

∆T = T Ambient - T outer wall
3.52 °C → LAI = 2, Sr =0.4

∆Moisture = Ambient - outer wall
-10 % → LAI = 2, Sr = 0.4

Exterior

Interior

Exterior

Interior

LE/Rn=Latent heat ET/Net radiation 
0.61

61% of net solar radiation was 
consumed by the ET effect.

LE/Rn        Cooling

Masonry Rockwool Thermobrick

Vegetation Substrate Air gap Masonry Rockwool Thermobrick



Results: Temperature and Moisture – NO ET 
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Vegetation 

Temperature of the green wall.

Moisture of the green wall.
Moisture profile across the green wall.

Temperature profile across the green wall.

Substrate Air gap 

∆T = T Ambient - T outer wall
0.67 °C → LAI = 2, Sr =0.4

∆Moisture = Ambient - outer wall
-2 % → LAI = 2, Sr = 0.4

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Masonry Rockwool Thermobrick

Vegetation Substrate Air gap Masonry Rockwool Thermobrick



Hygrothermisch gedrag

VGS kunnen optreden als een extra laag ‘isolatie’

• Extra thermische weerstand van het materiaal
• Bescherming van gevel tegen wind → Rse

Isolerende werking is enkel ‘Effectief’ bij slecht geïsoleerde wanden + variabel!

↕

Minimale winst bij gebouwen die reeds voldoen aan de doelstellingen voor 2050

Belangrijkste bijdrage VGS = passieve koeling door evapotranspiratie + beschaduwing



'Groenmuur vermindert warmteverlies met bijna een derde’

Een buitenmuur bedekken met groen kan het warmteverlies met iets 
meer dan 30 procent verminderen. Dat blijkt uit Brits onderzoek.

Fake News?



Virtuele proeftuin Energie → Noodzaak en haalbaarheid integratie 
groene gevels in software voor energieprestatieregelgeving

Huidige EPB -eis: 
U-max = 0,24 W/m²K → R-min = 4,17m²K/W

Daken → De isolatiewaarde van de dakconstructie zelf is 
bepalend voor het warmtetransport door het dak.

Wanden → IDEM!

Voorbeeld aandeel groendak in dak (lichte begroeiing) 
0.06 à 0,25 / 4.17 → 1.4% - 6% Verwachtingspatroon 
groene gevels is gelijkaardig

EPB



EPB

Warmte-overgangscoëfficiënten, voor niet metaalachtige oppervlakken krijgen we:

hi = 3.0 + 4.8 = 7.8 (W/m²K) → Rsi = 1/hi = 0,13 m²K/W (aandeel straling is groter)

he = 20 + 5.0 = 25.0 (W/m²K) → Rse = 1/he = 0,04 m²K/W (aandeel convectie is 
groter)



EPB 



EPB → Kritische benadering literatuur

Still Many Unknows! 

Onvolledige / Dubieuze 
rapportage



EPB is meer dan transmissie…
Oververhitting →
Beschaduwingsmodellen

Overstekken 
& Belemmeringen

Zonwering

? Evapotranspiratie

? DYNAMISCHE aspecten

? Levende materie



Praktische toepassingen
Isolatie

Brandwerendheid kwaliteit

Condensatie

Bevestiging aan de gevel

Gebouwvereisten



Isolatie/verdampingskoeling

Het effect van isolatie hangt af van 

verschillende parameters:

~ Leaf Area Index (LAI)

~ Vegetatiedikte (Dv)

~ Substraatdikte (Dg)

~ Waterverzadiging van het substraat (Sr)

Bij hoge zonnestraling en omgevingstemperaturen 
dragen de ET- en schaduwingseffecten het meest bij tot 
de verlaging van de temperatuur van de buitenmuur. LAI 
en vegetatiedikte zijn dus van cruciaal belang.

Parameters zoals de LAI, Sr en geometrie kunnen 
geoptimaliseerd worden (binnen realistische grenzen) 
naargelang het seizoen

LAI Dv

Dg Sr



Brandweerstand

Vochtgehalte (MC) van de vegetatie en het substraat→
doorslaggevende factor voor de brandbaarheid

Brandrisico verlagen: 
Goed onderhoud (minstens 2x/jaar) en controle van 
irrigatiesysteem

Keuze van het juiste materiaal voor klimsteun en substraat 
(aluminium of staal en substraten met een laag gehalte aan 
organisch stofgehalte))

Brandbarrière (bijv., steenwol) ter hoogte van de gevelopening
→ maakt luchtspouw achter de gevel mogelijk

Voldoende horizontale afstand (min. 40 cm) tussen gevelopening 
en groene gevel 
→ houd planten uit de buurt van vlammen die uit ramen ontsnappen

Vegetatievrije zone onder dak (> 1m)

Niet aangeraden bij zeer hoge gebouwen (h>25m)

Bron: WTCB 



Condensatie

Vorst-dooi cyclus → meest voorkomende degradatiemechanismen van 
gebouwen in koude klimaten

Gevelgroen:

voorkomt dat gevel nat wordt bij regen

maar voorkomt ook dat gevel goed kan opdrogen indien
hij vochtig is.

→ Startcondities zijn belangrijk.

→Het beschermen van de achterliggende geven kan de schadelijke 
gevolgen van vorst-dooi cycli helpen verminderen

Het ontwerp van een groene gevel kan de vochtrisico's beperken door 
een tweede huid, terwijl de afstand van de bladeren en de ventilatie 
van de lege ruimte bijdragen aan het droogproces van de dragende 
muur 



Aanhechting aan de gevel – Green façade  

Planten wortelen in volle grond
Direct: zonder klimhulp (1)

Klimop (Hedera helix) 

Wilde wingerd (Parthenocissus tricuspidate)
Zelfklevende wortels of schijfjes

Indirect: met klimhulp (2)
Het type klimhulp hangt af van het type plant 
(winders, rankers, ...) 
Structuur kan gemaakt zijn van hout, metaal of textiel 

Relatief goedkoop systeem

Nadelen:
Het kost tijd om het bladerdak te ontwikkelen
Keuze van planten is beperkt 

Bron: www.gevelgroen.be



Aanhechting aan de gevel – Living Wall System 

Groenvoorziening aan de wand: systeem wordt bevestigd aan de wand 
waarin de planten worden geplaatst

Irrigatiesysteem nodig voor toevoer van water en voedingsstoffen

Onmiddellijk groen bladerdek

Onderverdeling van substraatsoorten:
Inert substraat: steenwol, textiel, lavakorrels
Organisch substraat: potgrond, textiel met plantenzakken, folie

Nadelen:
Hoge installatiekosten: 500 - 1.000 €/m²
Hoge onderhoudskosten
Functioneel en efficiënt onderhoud is essentieel

Bron: www.gevelgroen.be



Voorbeelden aanhechting

Bron: Sempergreen Bron : Wibio Bron : Sioen



Gebouwvereisten
Green façade 

Voldoende plaats voor wortels
Gewicht van draagstructuur en planten (1 – 50 kg/m²)

in geval van regen: gewicht x 2-3
Hoogte van gevel: max 30m (zonder klimhulp)

Living Wall System
Gewicht van system hangt af van substraattype:

Viltsysteem: 15 – 20 kg/m²
Plantbakken met substraat: 80 – 100 kg/m² (60 – 80% water)

Hoogte: moet toegankelijk zijn voor onderhoud

Groengevel type en plantkeuze hangt af van de staat van 
gevelbekleding

Green façade: intrusieve klimmers (klimop) niet aangeraden op licht
beschadigde gevels

→ Klimplanten groeien naar de schaduw toe en dringen scheuren in de gevel binnen

Living wall system: muur of draagsysteem moet bestand zijn tegen water en 
voedingsstoffen

Geveloriëntatie
Afhankelijk van klimaat
Optimale oriëntatie: zuidoost en zuidwest 


