
De groen begroeibare Eco 
Barrier heeft tal van voordelen 
t.o.v. andere schermen.  

Hij is niet enkel superieur op akoestisch vlak, maar ook:

budgetvriendelijk omdat er geen funderingskosten mee
gemoeid zijn

ecologisch verantwoord en volledig recycleerbaar

onderhoudsvriendelijk (er zijn geen extra
bevloeiingsinstallaties vereist)

bijzonder kwalitatief en duurzaam

eenmaal begroeid, kan de wand niet met graffiti worden
besmeurd

begroeiing filtert het fijnstof uit de omgeving en vermindert
CO

2

 

De wand is zelfdragend en plaatsbesparend, groen begroeibaar, 
en in staat om zonder kunstmatige hulpmiddelen volledig te 
begroeien.

Eco Barrier
De Eco Barrier is een geluidsscherm dat een uitzonderlijk 
hoge geluidsisolatie en –absorptie teweegbrengt. 
Kenmerkend is dat er bij de montage geen palen noch 
funderingen te pas komen, waardoor er op installatiekosten 
bespaard wordt. De basis is een zelfdragende constructie 
die met grondvulling of gerecycleerd bouwafval opgevuld 
wordt. Bijgevolg past de wand perfect in het hedendaags 
ecologische plaatje. Bovendien is de Eco Barrier groen 
begroeibaar en laat hij zich harmonisch integreren in elke 
omgeving. integreren in elke omgeving.

Binnen het spectrum van de 

ecologische geluidsschermen 

vormt de Eco Barrier een 

absolute topper.



Algemene kenmerken

Milieuvriendelijk 
De Eco Barrier is een zelfdragende, funderingsloze constructie die zich leent voor opbouw op een stabiele ondergrond. 
De wand wordt op de werf zelf in elkaar gezet op basis van drie basiscomponenten: een zwaar verzinkte staalkorf, 
een folie van geotextiel en een opvulling bestaande uit puin/aarde of zand. De van elkaar onafhankelijke onderdelen 
worden zonder bouten en zonder laswerk opgebouwd tot een stabiel geheel. Na montage wordt beplanting vlak voor 
het scherm in de grond aangebracht en worden de klimplanten vastgezet aan de constructie. Na enkele jaren zal het 
scherm één geheel vormen met de natuurlijke omgeving, waarbij het basisframe niet meer te zien is. 

Begroeiing
De luchtwortels van klimplanten hechten zich uitstekend aan een Eco Barrier geluidsscherm. Op relatief korte termijn kan 
een scherm volledig begroeid zijn. Eenmaal begroeid, heeft een scherm amper onderhoud nodig. Enkel de beplanting 
moet na enige jaren gesnoeid worden.

Configuratiemogelijkheden
Een standaard Eco Barrier geluidsscherm wordt gemonteerd in één rechte lijn. Afwijkingen zijn mogelijk zoals:

stukken voor bochten
verspringingen

Technische gegevens

Materialen
Dragende delen:
Wapeningsnet: 
Verticale wapening:

Staalconstructie Bst-500 10-16 mm 
6 tot en met 8.5 mm dia
10-16 mm

Lassen Overeenkomstig DIN 4099
Zink laagdikte 80-200 micron
Geotextiel Onverteerbaar PP-vezelvlies, UV gestabiliseerd, 

kleur groen, eventueel aanvullend bekleed met 
kokosvezels 600 g/m²

Vulling Gebroken puin en/of humusarm zand/aarde-
mengsel met een stortgewicht van 1,7 – 1,9 
tonnes/m³ die machinaal in het korfdeel 
ingebracht wordt

Gewicht
Gemiddeld gewicht per m²:
Minimaal gewicht per m²:

1620 kg/m²
1020 kg/m²

Geluidsdemping
Geluidsisolatie:  
Geluidsabsorptie: 

DL
r
 = 67 dB volgens norm EN 1793-2 

DL
A
 = 20 dB volgens norm EN 1793-1

Technische documentatie
Op aanvraag kunnen officiële testrapporten, bestekteksten, technische tekeningen enz worden overhandigd. 

Over Noise Solutions
Noise Solutions is uw partner-leverancier en installateur van Eco Barrier schermen, geluidswerende rotswolpanelen, 
houten geluidsschermen, Coco Wall panelen, aluminium cassettes, verticaal groene wanden, transparante panelen 
enz. De firma werd opgericht in  2006. Sindsdien mocht Noise Solutions in opdracht van de Vlaamse Overheid tal van 
autosnelwegprojecten uitvoeren. Daarnaast plaatste het bedrijf ook heel wat schermen rond carwashes, tankstations, 
bedrijfsterreinen, sportterreinen, aircosystemen, spoorwegen enz en kan ze dus bogen op een jarenlange ervaring.  

Noise Solutions
Specialist in geluidswerende schermen
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