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Voorwoord 

Het rapport Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat; Helofytengevel is de verslaglegging 
betreffende het afstudeerproject in de richting Building Technology aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Dit verslag is onderdeel van zes verslagen die het afstudeeronderzoek naar een groene

gevelsysteem voor een tropisch klimaat beschrijven. In afbeelding 1 is de relatie met de andere delen 
weergegeven. In dit deel van het verslag wordt het ontwerpproces van de helofytengevel behandeld. 
Op dit onderdeel na, is er bij het hele verslag samengewerkt tussen Perry van de Wouw en Erwin Ros. 

Afbeelding 1 Onderzoeksmodel afstudeeronderzoek Perry van de Wouw & Erwin Ros 

In veel Zuidoost-Aziatische kuststeden is een ernstig verstoorde waterkringloop gesignaleerd. Deze 
zorgwekkende problematiek leidt tot verzakkingen en overstromingen van overbevolkte steden. 
Behalve dat deze veel overlast veroorzaakt eist het jaarlijks ook vele levens. Om het onderzoek naar 
deze problematiek houvast te geven, is ervoor gekozen om Surabaya als locatie voor de casestudy te 
kiezen. 

Er is kennis opgedaan van groene-gevelsystemen, zowel in de theorie als in de praktijk, door middel 
van bestaande onderzoeken en systeemanalyse. En wat blijkt? Een bouwkundige aanpak van deze 

problematiek zou gevonden kunnen worden in het toepassen van groene gevels in deze 
probleemgebieden ... 

Dankwoord 
Bij dezen wil ik mijn begeleiders bedanken voor hun tijd, inspiratie, aandacht en opbouwende kritiek. 
Ook gaat mijn dank uit naar de verschillende groene-gevelleveranciers die productinformatie met mij 
hebben gedeeld. Voor een hartelijke ontvangst, uitgebreide rondleiding en enthousiaste reactie gaat 
mijn dank uit naar Mobilane, Wallflore®, Greenwave Systems, De Koninklijke Ginkei Groep & 

Rockwool. Mijn speciale dank uit naar Huib Sneep van Greenwave Systems en Lu c Hoefnagels en 
Toon de Wit van Wallflore® omdat zij de geteste systemen ter beschikking hebben gesteld . Tot slot 
wil ik ook de medewerkers van het BPS lab voor hun tijd en behulpzaamheid. 
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Leeswijzer 

In de inleiding wordt ingegaan op de problematiek die zicht voordoet in Surabaya en soortgelijke 
gebieden. Daarnaast worden de overige deelonderwerpen behandeld. In hoofdstuk 2 wordt de visie 
en het concept behandeld. Vervolgens wordt de werking van de helofytengevel in hoofdstuk 3 
behandeld en worden achtereenvolgend in hoofdstukken 4 t/m 10 het influent, de voorbehandeling, 
de biologische behandeling, de nabehandeling, het effluent, het watergebruik en de eventuele 
infiltratie behandeld. Vervolgens worden de mogelijke, onwenselijke neveneffecten van de groene 
gevel behandeld. Hierna wordt er in hoofdstuk 12 ingegaan op de mogelijke beplanting waarna in 
hoofdstuk 13 het mogelijke substraat wordt behandeld. Vervolgens wordt er ingegaan op de 
montage & onderhoud van het systeem waarna in hoofdstuk 15 het feitelijke ontwerp wordt 
behandeld. Ten slotte wordt in hoofdstuk 16 de discussie en de aanbevelingen behandeld om in 
hoofdstuk 17 tot de conclusie te komen. 
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Samenvatting 

Het concept "helofytengevel" is nieuw. De toepassing van moerasplanten, ook wel helofyten 
genoemd, in een groene gevel heeft enkele voordelen ten opzichte van reguliere groene
gevelsystemen. Moerasplanten leven van nature in grond leven waarin geen lucht aanwezig. 
Hierdoor is het mogelijk om deze planten met hun wortelgestel volledig onder water te planten. Dit 
heeft als groot voordeel dat problemen die ontstaan omtrent de kwantiteit van irrigatie kunnen 
worden voorkomen. Hierdoor is een constant volledig verzadigd systeem mogelijk zonder dat de 
begroeiing hieronder leidt. 

Doordat de wortels van moerasplanten verstoken zijn van lucht, leidt de plant dit zelf naar de wortels. 
Hierbij ontsnapt een deel de wortels en wordt de grond verrijkt met zuurstof. Op deze plek kunnen 
aerobe bacteriën leven die afvalstoffen kunnen omzetten in voedingsstoffen voor planten. Op zijn 
beurt maakt de helofyt gebruik van onder ander deze stoffen voor zijn groei. Door deze symbiose 
ontstaat het vermogen om water te zuiveren van biologische afvalstoffen. De helofytengevel is 
hiermee een waterzuiveringsinstallatie geworden. In Nederland is het, met een groot geveloppervlak, 
mogelijk om te reinigen tot een IBA lllb niveau. In Surabaya is door de grote verdamping een 
reiniging tot IBA 11 niveau mogelijk. 

Behalve het helofyten-gevelsysteem zijn er nog meer onderdelen noodzakelijke voor waterzuivering. 
Achtereenvolgends legt het afvalwater de volgende weg af: septic tank of vetafscheider, retentievat, 
helofytengevel en als laatste een reservoir huishoudwater. Vanuit dit reservoir kan het 
huishoudwater worden gebruikt in het huishouden of voor recirculatie. 

Het gezuiverde water is niet geschikt als drinkwater, maar wordt beschouwd als huishoudwater en 
kan gebruikt worden om bijvoorbeeld het toilet mee door te spoelen. Hoewel er in Surabaya (S) en 
Eindhoven (E) 4,341/m2/d respectievelijk 1,231/m2/d aan waterverlies door evapotranspiratie 
optreedt, blijft er ruim voldoende over om 54,0 1/p/d (S)- 60,5 1/p/d (E) aan huishoudwater te 
verzorgen. Het waterverlies door evapotranspiratie kan worden beschouwd als koeling. In Surabaya 
wordt hiermee gemiddeld 10,63 MJ/d aan energie van de schil onttrokken. Voor Nederland ligt dit op 
3,01 MJ/d. 

Een aspect dat bijdraagt aan de vermindering van waterverlies is neerslagopvang. Neerslagopvang 
draagt hier voor 0,61/m2/d (E) -1,11/m2/d (S) aan bij. Van veel grotere invloed is het feit dat 
huishoudwater niet als drinkwater mag worden gebruikt. Hierdoor is het gebruik van drinkwater nog 
steeds noodzakelijk wat resulteert in een constante instroom van vers water (59,61/p/d (E)- 69,1 
1/p/d (S)). 

De helofytengevel is ontworpen als non flooded up flow systeem. Hierbij overstroomd het oppervlak 
niet en is het water niet toegankelijk voor ongedierte. Hierdoor bestaat er ook geen gevaar voor een 
groei van de muggen populatie. Doordat het systeem up flow is uitgevoerd, kan het systeem niet 
droog komen te staan, is een onderhoudsgevoelig irrigatiesysteem niet nodig, vindt watertransport 
plaats volgends de wet van de communicerende vaten, wordt het water gedwongen door het 
substraat te stromen, kan overstroming door te trage infiltratie voorkomen worden, treedt 
herhaalde bezinking en fysische filtering op en is een systeemkoppeling mogelijk waarbij geen 
waterdichte aansluiting gemaakt hoeft te worden. 

Het helofyten-gevelsysteem is met 307,8 kg/m2 zwaarder uit dan het gemiddelde groene 
gevelsysteem. Door het systeem buitenspouwblad te laten vervangen, levert dit een additionele 
belasting van 107,8 kg/m2 op. Hiermee is de belasting gelijk aan die van een conventioneel groene
gevelsysteem op een buitenspouwblad. 
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Summary 

The concept of "helophyte façade" is new. The application of marsh plants, a lso called helophytes in 
a green façade has several advantages over regular green façades. Helophytes naturally live in soil 
where no air is present. Th is makes it possible forthese plants to be completely under water with 
their root system. The great advantage of this is, that problems which arise with regard to the 
quantity of irrigation can be prevented. This results in a constant and fully saturated system, without 
a disadvantage to the vegetation. 

Because the roots of marsh plants are deprived of air, the plant provides this for its own roots. 
Because of this a part of the roots and the soil is enriched with oxygen, aerobic bacteria could live 
and convert waste into plant nutrients. In turn, the helofyt uses these substances for its growth. 
Through this symbiosis, the ability to purify water of organic waste is created. The helophyte façade 
has become a water treatment plant. In the Netherlands, with a large façade surface, it is possible to 
clean up to an IBA lllb level. In Surabaya the IBA 11 cleansing standard is maximally possible because 
ofthe great evaporation. 

Besides the helophyte façade system, there are more components necessary for water purification. 
Successively the wastewater takes the following road: septic tank or grease trap, retention tank, 
helophyte façade and finally a household water tank. From this reservoir, the water can be used in 
the household orfor recirculation. 

The purified water is not suitable as drinking water, but is considered as household water and can be 
used, for example, for toilet flushing. Even though in Surabaya (S) and Eindhoven (E) respectively 
4.341/m2/d and 1.23 l/m2/d of water is lost by evapotranspiration, there is plenty to take care of the 
necessary 54.0 1/p/d (S)- 60.51/p/d (E) of household water. The water loss through 
evapotranspiration can be considered as cooling. On ave rage, in Surabaya 10.63 MJ/d of energy is 
extracted trom the façade. For the Netherlands this accounts for 3.01 MJ/d. 

One aspect that contributes to the reduction of water loss is the collection precipitation. 
Precipitation collection contributes for 0.61/m2/d (E)- 1.11/m2/d (S) to this. A much greater impact is 
created by the fact that household water may not be used as drinking-water. As a result, the use of 
drinking water is still required which results in a constant inflow offresh water (59.61/p/d (E)-
69.11/p/d (S)). 

The helophyte façade is designed as a non flooded up flow system. The surface does not get flooded 
and the water is not accessible to vermin. Therefore there is no danger of an increase in the 
mosquito population. Because the system is executed as up flow, the system will never become dry, 
a maintenance-sensitive irrigation is not necessary, communicating vessels apply, the water is forced 
to flow through the substrate and will never flood due to slow infiltration, repeated sedimentation 
and physical filtering occurs and no waterproof conneetion has to be made. 

The helophyte façade system is 307.8 kg/m2 and thereby heavier than the average green façade 
systems. When the helophyte façade system replaces the outer cavity wall, this results in an 
additionalload of 107.8 kg/m2

• The complete load is thereby equal to that of a conventional green
wan system on an outer cavity wal I. 
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!Inleiding 

Het ontwerpen van een groene-gevelsysteem begint met het in kaart brengen van de problemen van 
de locatie, hieruit volgen dan de mogelijkheden en kansen voor de groene gevel ter plaatse. Hierbij 
worden alle deelonderzoeken aangedaan. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de 
bestaande groene gevelsystemen. Hierbij worden de mogelijkheden en beperkingen goed in kaart 
gebracht om een verbeterslag te kunnen maken. 

1.1 Problematiek Surabaya en soortgelijke gebieden 

In Zuidoost-Azië, een warm en vochtig klimaat, heeft verstedelijking geleid tot dichtbevolkte 
stedelijke gebieden. In deze gebieden is verbetering van het thermisch comfort hard nodig, maar 
vaak wordt deze niet behaald. Airconditioning en ventilatoren zijn veelvuldig te vinden in gebouwen 
voor met name de midden- en hoge inkomens. Arme mensen, werkzoekenden, zijn al blij met een 
plekje in de stad en ontbreekt het dus ook aan dit comfort. Dit geldt ook voor Surabaya, de 
speerpunt van de afstudeer casestudy. 

Daarnaast trekken arme immigranten van buiten de stad naar locaties naar vrije, maar gevaarlijke 
locaties in de stad. Hierbij kan gedacht worden aan oevers van rivieren, langs het spoor of nabij de 
kust. De low cost nederzettingen die op deze manier ontstaan, lopen constant gevaar vanwege de 
kans op flash floods en kustoverstromingen. Dit wordt versterkt doordat er ongeremd water wordt 
onttrokken uit de bodem waardoor de grond onder de stad langzaam maar zeker inklinkt, omdat. 
Hierdoor wordt het grondwater wordt vuiler, zouter en raakt het op. Doordat het groen in de 
stedelijke omgeving plaatsmaakt voor bebouwing en verharding, kan neerslag lastig de grond 
intrekken, waardoor flash floods gemakkelijk kunnen plaatsvinden. 

1.2 Knelpunten groene gevelsystemen 

Uit het onderzoek naar bestaande groene gevelsystemen is gebleken dat de groene gevel aan 
populariteit wint, maar dat er ook knelpunten zijn die dit in de weg staan. Op hun beurt kunnen deze 
knelpunten een deel van de handvatten voor een succesvol groen gevelontwerp aanleveren. 

1.2.1 Onderhoud 
Om de beplanting in goede staat te houden is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Behalve 
onderhoud van de beplanting, behelst dit ook het onderhoud van het systeem en het substraat. 
Bij het onderhoud van beplanting zijn de werkzaamheden vrij duidelijk. Enerzijds moeten gezonde 
planten worden gesnoeid, anderzijds dienen afgestorven planten vervangen te worden. Daarnaast 
kan worden gedacht aan het leiden van planten. 
Onderhoud aan het substraat bestaat uit het vervangen van het substraat wanneer deze niet meer 
functioneert. De termijn waarop dit dient te gebeuren varieert per systeem, maar is gemiddeld eens 
per 5-10 jaar. 
Naast onderhoud aan het substraat kent ook het verdere systeem onderhoudswerkzaamheden. 
Onderdeel hiervan is een visuele inspectie en eventuele reparaties die hiermee gepaard gaan. Net als 
het substraat heeft ook het irrigatiesysteem een beperkte levensduur en moeten de 
druppelleidingen periodiek {iedere 2 jaar) vervangen worden. Daarnaast kennen ook de 
regelsystemen, die de irrigatie controleren en aansturen, onderhoud. 

Omdat alle vormen van onderhoud terugkerende kosten met zich meebrengen, moet het onderhoud 
zo eenvoudig mogelijk en de groene gevel goed te bereiken zijn. 
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1.2.2 Irrigatie 
Voor de irrigatie van de meeste groene gevels wordt drinkwater gebruikt. Dit levert in gebieden waar 
kwalitatief goed drinkwater eenvoudig te verkrijgen is constante kosten op. Wanneer echter 
gebieden worden beschouwd waar schoon drinkwater schaars is, levert dit altijd een 
concurrentiestrijd op tussen de groene gevel en de mens. De groene gevel zal hier dan ook steevast 
aan het kortste eind trekken en geïrrigeerd moeten worden met kwalitatief slecht water. De kans dat 
de planten hierdoor sterven is reëel waardoor de groene gevel niet aan de verwachtingen voldaan 
heeft en het imago wordt geschaad. 
Sommige systemen willen deze waterverspilling tegengaan door hiervoor regenwater te vangen en 
te gebruiken voor irrigatie. Ook komt het voor dat water dat het systeem verlaat opnieuw wordt 
gebruikt voor irrigatie. In het geval van beide besparingstechnieken zijn er voor en tegenstanders. 
Regenwater zou geen voedingsstoffen bevatten en recirculatie zou leiden tot zoutophopingen die 
schadelijk zijn voor de planten. 
Behalve de mogelijke opvang van het overtollig water, wordt er dan ook weinig gedaan met 
regenwater dat via neerslag het systeem bereikt. Het is mogelijk om de irrigatie aan te passen aan de 
hoeveelheid gevangen water, maar dit vereist de nodige hoeveelheid regeltechniek. Zo kan op basis 
van het vochtgehalte in het substraat de irrigatie naar wens worden aangepast. Sommige systemen 
maken al gebruik van deze techniek, maar hierbij moet de irrigatie nog steeds handmatig worden 
bijgesteld. Uiteraard is vergaande automatisering hier mogelijk, maar alle extra techniek levert extra 
kosten op. Niet alleen in aanschaf, maar vooral ook in onderhoud. 
Behalve schoon water heeft de groene gevel ook voedingsstoffen nodig, bij nagenoeg alle systemen 
worden dit, door de nodige techniek, met het irrigatiewater meegegeven. 
Behalve het onderhoud aan alle regeltechniek kennen ook de druppelleidingen, waarmee veel 
systemen worden geïrrigeerd, maar een beperkte levensduur en dienen deze tweejaarlijks vervangen 
te worden. 

De wens bestaat dus om een low tech systeem met eenvoudig onderhoud te ontwikkelen dat 
voldoet aan de behoeften van de beplanting. 

1.2.31mago 
De groene gevel kent een duaal imago, enerzijds wordt deze beschouwd als duurzaam, anderzijds 
bestaat er het beeld van de klimplant die voegen tussen gevelstenen uit drukt. Het eerste beeld is 
wenselijk, het tweede is echter het heersende beeld. 
Vreemd genoeg kan schade door beplanting alleen optreden wanneer de ondergrond in slechte staat 
verkeerd, of wanneer er op een slechte manier ontworpen wordt. Wanneer een groene gevel correct 
wordt uitgevoerd, veroorzaakt deze geen schade, maar beschermd deze het gebouw. 

Behalve het beeld van schade door beplanting, bestaat er nog een ander misleidende gedachtegang. 
Het overgrote deel van de groene gevels die op dit moment worden gerealiseerd, hebben een 
esthetische doelstelling. De misplaatste opvatting is dan ook vaak dat de groene gevel na realisatie 
wordt beschouwd als blijvende grote kostenpost. 

Om beide vooroordelen weg te nemen en het imago om te buigen naar een positief beeld, is het 
noodzakelijk om een gevelsysteem te ontwerpen dat naast een esthetische functie een duidelijke 
toegevoegde waarde voor de gebruiker van het gebouw heeft. Een directe waarneembaarheid en 
een direct profijt van deze functionaliteit vergroot de meerwaarde van het systeem. 

Te allen tijde moet worden voorkomen dat een groene gevel een negatief imago krijgt door slechte 
plantkwaliteit of ongewenste neveneffecten. 
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1..2.4 Functie 
Zoals in het onderdeel "imago" al is aangekaart, is het van belang dat naast de esthetische kwaliteit 
van de groene gevel, ook een functionele kwaliteit wordt erkend. 

Gelukkig kent beplanting op zichzelf al enkele positieve kwaliteiten. Zo hebben planten een lucht 
zuiverende kwaliteit, verhogen ze het welzijn van mensen door de aanwezigheid van natuur, leveren 
ze een aanvulling op het aanwezige ecosysteem en bezitten ze een waterbufferende capaciteit. 

Wanneer beplanting wordt gecombineerd met een gebouwschilleveren ze een meerwaarde voor het 
gebouw. Zo verzorgen ze een extra barrière tussen de elementen en de gebouwschiL Op deze manier 
bieden ze een bescherming voor deze schil waardoor deze een langere levensduur zal hebben. 
Daarnaast houden ze een luchtlaag vast die in kleine mate isolerend werkt. Ook zetten ze de 
feitelijke gebouwschil in de schaduw en treedt er evapotranspiratie op waardoor opwarming wordt 
voorkomen. Al deze voordelen kunnen ook een vergroting van de gebouwwaarde opleveren. 

Alle bovenstaande voordelen van de groene gevel komen in meerdere of mindere mate in ieder 
systeem voor. Uiteraard kan bij de ontwikkeling van een systeem worden gekozen voor de 
optimalisatie van de reeds aanwezige voordelen. Door echter verder te kijken naar andere 
beplantingtypen, kunnen ook andere functies en meerwaardes worden gevonden. 
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om eetbare planten in de gevel te planten. Naast de productie van 
voedsel kent de toepassing van eetbare beplanting een ander voordeel, het onderhoud dat gepleegd 
dient te worden levert een beloning op. Wanneer de gevel bijvoorbeeld in woningbouw wordt 
toegepast, levert dit een binding op met de bewoners die op hun beurt zorg kunnen dragen voor het 
onderhoud. 
Een andere manier om onderhoud lonend te maken, is door de verwerking van het snoeiafvaL Door 
de biomassa te verwerking tot brandstof, kunnen ook hier de onderhoudskosten terug gedrongen 
worden. De keus voor een plant met veel inherente energie kan deze aanpak optimaliseren. 
Naast het leveren van bepaalde stoffen, kunnen planten ook ongewenste stoffen opnemen. Zoals 
eerder aangegeven kennen alle planten een luchtzuiverende kwaliteit. Moerasplanten kunnen 
daarnaast echter ook water zuiveren van ongewenste stoffen. Waardoor een afvalwaterreductie kan 
worden gerealiseerd. 

Hieruit blijkt dat de groene gevel grote potentie heeft om naast het esthetische ook een functionele 
meerwaarde te kunnen waarborgen. 

1..2.5 Kosten 
De toepassing van een groene-gevelsysteem levert extra kosten voor de gevel op. Hoewel de 
aanwezigheid van een groene gevel de gebouwwaarde kan verhogen, zal deze waardeverhoging 
gerelateerd moeten worden aan de prijs van een groene-gevelsysteem. De prijzen van bestaande 
systemen liggen gemiddeld tussen de €350,00- €600,00. Daarbij komen ook nog de kosten van een 
irrigatiesysteem á ±€6000,00 I 100m2

• 

Naast de aanschafkosten kent de groene gevel ook terugkerende kosten. Zo moeten niet alleen de 
planten regelmatig onderhouden worden, maar heeft ook het irrigatiesysteemonderhoud nodig. Zo 
moeten deze, wanneer hiervoor gebruik wordt gemaakt van druppelslangen, tweejaarlijks vervangen 
worden. Bij veel systemen kent ook het substraat maar een beperkte levensduur en moet dit eens in 
de 5 tot 10 jaarvervangen worden. 

Net als ieder ander bouwdeel levert het groene-gevelsysteem aanschaf- en onderhoudskosten op. Er 
is echter een groot verschil tussen een groene gevel en een standaard gevel. In tegenstelling tot een 
standaard gebouwschil kan de huidige groene gevel namelijk gezien worden als een toevoeging. Zo 
wordt de groene gevel enerzijds toegepast op bestaande gevels, hierbij betreft het een echte 
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toevoeging. Anderzijds wordt de groene gevel uitgevoerd als "buitenspouwblad" waarbij zicht achter 
de groene gevel een afsluitende laag bevindt. Wanneer het systeem hier wordt verwijderd, 
functioneert de gevel nog steeds goed. 

Om het bestaansrecht van de groene gevel te garanderen, is er de mogelijkheid om de groene gevel 
functies van de standaard gevel over te laten nemen. Wanneer gevelfuncties worden vervuld door de 
groene gevel, kan een deel van de achterconstructie komen te vervallen en kunnen de besparingen 
die hierbij optreden in de groene gevel worden geïnvesteerd. 
Een andere optie om het bestaansrecht van de groene gevel te garanderen, is door voldoende 
functionaliteit te genereren. Hierdoor kan met de toegevoegde waarde een eigen bestaansrecht 
wordt gegarandeerd. 
Uiteraard is hierbij ook de combinatie van beide aanpakken mogelijk. 

1.3 Waterbalans 

Groene-gevelsystemen zijn in staat zowel neerslag op te vangen als adiabatisch te koelen. De 
uitkomst van het onderzoek zijn waterbalansen van twee groene gevel-systemen, die aangeven 
hoeveel water er ingaat in vloeibare vorm (irrigatie en neerslag) en gasvorm (condensatie), en 
hoeveel water er uitgaat in vloeibare vorm (uitstroom) en gasvorm {verdamping). 

Het Greenwave 4.0-systeem vangt 26,5% van alle gevallen neerslag op een horizontale m2 tegen 
13,6% dat het Wallflore®-systeem vangt. Het verzadigingspunt van de systemen door neerslag wordt 
bereikt vanaf buien van 13 mm groot. Het Greenwave-systeem kan niet meer vangen dan 2,6 mm en 
het Wallflore®-systeem vangt niet meer dan 1,3 mm. De verklaring voor de grotere opvang van 
Greenwave kan gevonden worden in het grotere substraatoppervlak van het systeem en het type en 
percentage beplanting. De hoekgrootte van buien (de wind driven ra in, of WOR) heeft voor beide 
systemen geen significante invloed op de neerslagopvang. Bovendien is er voor de systemen geen 
WOR nodig om neerslag op te vangen. 

De verdamping uit het systeem is tweeledig. Enerzijds is er de evapotranspiratie die plaatsvindt door 
de plantwerking. Anderzijds is er de evaporatie vanuit de behuizing van het systeem, het substraat 
en de beplanting, vlak na regenbuien. Greenwave verdampt gemiddeld 0,81 mm per dag en levert 
daarmee gemiddeld 21,2 W/m2 aan verdamping, omgerekend 186 kWh per m2 groene gevel per jaar. 
Wallflore® verdampt gemiddeld 0,75 mm per dag en levert daarmee gemiddeld 19,7 W /m2 aan 
verdamping, wat neerkomt op 172 kWh per m2 groene gevel per jaar. De hoeveelheden verdamping 
liggen dicht bjj elkaar. Het verschil is dat Wallflore® door de grotere hoeveelheid irrigatie meer 
verdampt buiten de neerslagperiodes om en dat Greenwave meer neerslag opvangt en verdampt. De 
maximale gemiddelde verdamping voor Greenwave is 50 W/m 2, want deze is afhankelijk van de 
maximale opvang van neerslag die het systeem bezit, namelijk de genoemde 2,6 mm. Het Wallflore8

-

systeem bereikt een maximaal verdampingsvermogen van 35 W/m2 doordat de neerslagopvang 
maximaal1,3 mm bedraagt. 

Verdamping in de groene-gevelsystemen wordt direct veroorzaakt door straling. Er bestaat een 
lineairverband tussen de verdamping en de straling die het Greenwave-systeem ontvangt, hoewel 
deze niet voor iedere dag zichtbaar is. Dit komt doordat de verdamping mede afhankelijk is van drie 
invloedsfactoren: neerslag, resterend waterdampgehalte in de lucht en windsnelheid. Het resterend 
waterdampgehalte is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de relatieve vochtigheid. Over 
het algmeen gebruiken planten 20% tot 40% van de ingekomen zonnestraling voor evapotranspiratie. 
Na analyse van verdamping op louter droge dagen blijkt dat het Greenwave-systeem gemiddeld 16% 
tot 36% van de ingekomen straling gebruikt voor evapotranspiratie, overeenkomstig met gemiddeld 
5 W/m2 tot 40 W/m2 aan evaporatieve koeling. Het Wallflore8 -systeem gebruikt op droge dagen 
gemiddeld tussen de 4% en 38% van de straling voor evapotranspiratie, ofwel3 W/m 2 tot 31 W/m2• 
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De genoemde percentages representeren feitelijk de vermindering van zonnestraling dat normaal 

gesproken op de gevel zou vallen. 

Omdat de meeste neerslag op een horizontaal vlak valt waarbij het gemakkelijk kan worden 

opgenomen door de grond, heeft het Greenwave-systeem door zijn horizontaal gevormde 
substraatvlakken en hoge buffercapaciteit van het substraat een voordeel. Op het gebied van 
evapotranspiratie heeft het Wallflore•-systeem, dat met regelmatige irrigatie en grote 

substraatpermeabiliteit een constant hoog vochtgehalte realiseert, een voordeel. Uit het Penman
Monteithmodel, dat een voorspelling geeft van de verdamping van de systemen over het gehele jaar 
in Nederland, blijkt dat het Wallflore•-systeem met maximaal 2,3 mm verdamping per dag op 
zomerse dagen groter is dan de verdamping van Greenwave, dat maximaal1,9 mm per dag 

verdampt. 

1.4 Thermisch comfort 

De belangrijkste invloedsfactoren voor thermische behaaglijkheid zijn: zonnestraling, relatieve 
vochtigheid, regenval en windsnelheid. In bebouwing kan thermisch comfort bereikt worden door 
het toepassen van isolatie, beschaduwing en een reflecterende schil, airconditioning en alle vormen 
van ventilatie en passieve koeling of een combinatie hiervan. Voor een warm en vochtig klimaat zijn 
niet alle voorgenoemde methoden geschikt voor toepassing in bebouwing. Airco en (te veel) isolatie 
zijn daarbij minder gewenst, vanwege luchtvervuiling en thermische onbehaaglijkheid. 

Beschaduwing is gewenst, omdat deze opwarming van de gevel en de binnenruimte door 
gevelopeningen voorkomt. Reflectie van de gevel werkt op een soortgelijke manier als 
beschaduwing, want de opwarmende straling ketst hierdoor af. Het nadeel is dat omliggende 
gebouwen of mensen last kunnen hebben van reflectie. Ventilatie is een goede koelmethode voor 
het gebouw. Het gebruik van alleen natuurlijke ventilatie blijkt uit onderzoek de binnentemperatuur 

iets comfortabeler te maken, maar het werkt niet zo goed als airconditioning. Daarom is het nodig 
om de natuurlijke ventilatie te combineren met een andere koeltechniek, dit kan bijvoorbeeld in de 

vorm van passieve koeling om zo te komen tot een comfortabele binnentemperatuur voor de 
gebruikers. Dit kan geregeld worden met convectieve, stralings- of adiabatische koeling welke ervoor 
zorgt dat koeling verkregen wordt zonder extra energie in het systeem te geleiden. 

Adiabatische koeling is succesvol toegepast in hete en droge klimaten, maar nog maar zeer beperkt 
in warme en vochtige klimaten. Het vochtige klimaat maakt het lastiger voor adiabatische koeling om 
te werken, omdat de vochtigheid vlak na zonsopgang erg hoog is in dit klimaat. Echter, in de middag 
daalt deze en is er meer ruimte voor verdamping. De absolute vochtigheid van de lucht is er 

gemiddeld hoger dan in Nederland, maar ook de hoeveelheid vocht die potentieel in de lucht kan 
worden opgenomen is hoger. Hierbij is de beweging van lucht ook belangrijk voor de afvoer van 
verzadigde lucht en de aanvoer van minder vochtige lucht. 

De schil, en daarmee de gevel, bepaalt dus voor het grootste gedeelte het thermisch comfort van 
gebruikers van het gebouw. Omdat de inwoners in warme en vochtige klimaten ook gevels willen 
met aanzien, zonder oncomfortabel te zijn en omdat ze ook niet het milieu willen belasten - ondanks 

het feit dat ze al niet veel bijdragen aan de vervuiling en verspilling van energie - is er een oplossing 
voor handen: de groene gevel. 

De groene gevel is bij uitstek geschikt om toe te passen op bebouwing in warme en vochtige 
klimaten. Dit komt omdat het nauw aansluit bij de eisen die de omgeving stelt, namelijk beperkte 
isolatie, beschaduwing en adiabatische koeling. De mate van ventilatie hangt af van de vormgeving 
van de groene gevel, en dan met name de hoeveelheid en grootte van openingen voor natuurlijke 

luchttoetred ing. 
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Een groene gevel heeft door de stilstaande lucht tussen bladeren en het substraat, bestaande uit 
isolatiemateriaal of aarde, een bepaalde thermische traagheid. Als de spouw tussen de groene gevel 
en de achterconstructie niet te groot is, kan ook deze laag bijdragen aan de isolatiewaarde van de 
gevel. 

Afhankelijk van de dekkingsgraad van het groen, ofwel de bladoppervlakte-index, kan iets gezegd 
worden over de doorlaatbaarheid van straling. Een rij planten van in totaal twee bladeren dik houdt 
al 95% van de inkomende onzichtbare straling tegen. Dit betekent dat planten in staat zijn te 
functioneren als zonwering. Als de planten groeien op een paneel of in een baksysteem is de 
schaduwwerking op de achterconstructie optimaal. Studies tonen aan dat met een groene gevel de 
onderconstructie 10°C tot 11,58°C lager kan zijn dan de omgevingstemperatuur in warme en 
vochtige klimaten. 

Adiabatische koeling wordt gerealiseerd door de planten en het substraat. De planten zetten water 
dat ze vasthouden om in waterdamp. Dit proces heeft energie, in de vorm van warmte, nodig om 
plaats te vinden. Ook water in de vorm van regen dat op planten en op substraat valt, kan met 
warmte omgezet worden in waterdamp, waardoor de directe omgeving koelt. In combinatie met 
ventilatie kan dit koelere lucht opleveren. 

Een groene gevel in een warm en vochtig klimaat heeft een aantoonbare invloed op de temperatuur 
van het binnen klimaat. En daarmee heeft de gevel een positieve invloed op het thermisch comfort 
van gebruikers van bebouwing in dit klimaat. 

1.5 Surabaya 

Immigranten trekken, met het vooruitzicht op werk, naar Surabaya. Daar vestigen ze zich op vrije 
plaatsen: aan de kust, in het noorden en oosten van de stad en langs de rivier. Deze gebieden zijn de 
overstromingsgebieden van de stad. Doordat de vele woningen dicht op elkaar worden gebouwd, is 
er een slechte ventilatie mogelijk, wat resulteert in een slecht thermisch comfort. 

Met de economische vooruitgang is ook hoogbouw in trek gekomen. Zo zijn er kantoren, 
appartementen, flats, hotels, etc. gebouwd met de bedoeling om meer buitenlanders zich in de stad 
te laten vestigen. Dit fenomeen staat in schril contrast met de woonomstandigheden van het 
overgrote deel van de bevolking. Deze bewonen namelijk semipermanente woningen die door 
henzelf of de informele sector zijn gebouwd. Dit wordt versterkt doordat de stad een snelle 
bevolkingsgroei kent en erveleself help woningen zijn gebouwd. Deze wijken zijn de zogenaamde 
kampungs welke de stad zijn aanzicht heeft gevormd. De overheid probeert deze ontwikkeling tegen 
te gaan door meer aan te sturen op het wonen in hoogbouw appartementencomplexen, die 
vanwege de bevolkingsdichtheid, aan de stadsrand zijn gelegen. 

De kampungs waren eerst individuele en discrete nederzettingen die langzamerhand zijn 
getransformeerd in dichte stedelijke districten, tezamen vormen deze nu een grote stedelijke 
agglomeratie. Dankzij Kampung Impravement Programs (KIP) zijn verbeteringen aan wegen, 
voetpaden, drainage, watertoevoer, sanitair, afvalverwerking en andere voorzieningen in de 
kampungs van Surabaya gerealiseerd. Het verschil met de low cost nederzettingen ligt hem in het feit 
dat de kampung-bewoner over het algemeen welvarender is dan een bewoner van een low cost 
nederzetting. Dit komt tot uiting in vormgeving van de nederzetting. De meeste bewoners van low 
cast nederzettingen hebben namelijk een laag of zeer laag inkomen en slechts beperkte middelen om 
tot een goede huisvesting en een goede buurt te komen. Huizen zijn hierdoor geïmproviseerd 
gebouwd met gevonden materialen waarbij de basisinfrastructuur ondermaats is. Daarbij worden de 
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huizen geleidelijk door de mensen zelf gebouwd of uitgebouwd en ontwikkeld tot een permanent 
huis. 

De vorm en indeling van woningen wordt enerzijds bepaald door externe factoren zoals de zon, 
neerslag en potentiële overstromingen. Anderzijds bepaalt de cultuur de lay-out van de woning. Een 
overkoepelend ontwerpdoel zou moeten zijn om het (thermisch) comfort van het binnenklimaat te 
verbeteren. De meest effectieve manier om dit te bewerkstelligen is door constante natuurlijke 
ventilatie. Een luchtdoorlaat kan worden gecreëerd door middel van openingen in twee 
tegenoverliggende wanden. Deze zogeheten single loaded variant staat goede ventilatie toe in 
bijvoorbeeld appartementen. In Surabaya staan echter relatief veel zogenaamde double loaded 
appartementencomplexen. Deze hebben door hun dubbele woonruimten een slechte ventilatie en 
daarmee een slecht thermisch comfort. 

Nagenoeg iedere woning wordt opgetrokken uit dezelfde materialen. De materialen die voornamelijk 
gebruikt worden voor woningen in de overstromingsgebieden van Surabaya, zijn: beton voor de 
fundering, beton en pleisterwerk voor de vloer, de verdiepingswand is van baksteen, het raamwerk is 
van hout, deurpanelen zijn gemaakt van multiplex en het hangwerk van het plafond is van hout, de 
afwerking is van multiplex of asbest en de dakconstructie is van hout, afgewerkt met dakpannen. 

De overheid wil, middels het gebruik van Greenship rating tools, groen in de stad handhaven en 
uitbreiden om zo het stadmilieu te beschermen. Een concrete eis daarin is dat er minder afvoerwater 
naar het drainagesysteem zou moeten gaan, zodat de evenwichtsverstoring van grondwater en 
afvoerwater geminimaliseerd wordt. In hetzelfde punt wordt ook gesproken over een verminderd 
U Hl-effect, minder C02-uitstoot, erosiebestrijding, bodembescherming en verbetering van habitatten 
en ecosystemen. Punten zijn, bij beoordeling van een (hoog) gebouw bijvoorbeeld, te verkrijgen als 
het kavel voor een deel begroeid is door vegetatie. Daarbij behoort ook groen boven een kelder, 
dakterras, daktuinen en verticaal groen, zoals een groene gevel. Het gebruik van lokale planten 
wordt ook met punten beoordeeld. 

De doelstelling voor het waterbeheer is een vermindering van de rioollast door regenwater, dit op 
een geïntegreerde wijze en zowel kwantitatief als kwalitatief. Punten zijn te hierbij te verkrijgen bij 
vermindering van de helft en driekwart van de totale hoeveelheid regenwater dat van een gebouw in 
de bodem terecht komt. 
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2 Visie & Concept 

2.1 Visie 

De toepassing van een groene gevel in een tropisch klimaat kan grote voordelen opleveren voor het 
gebouw waarop deze is toegepast. De meerwaarde die een groene gevel kan leveren beperkt zich 
niet tot een specifieke toepassing, nagenoeg alle bebouwing is gebouwd voor mensen en heeft dus 
baat bij de toepassing van een groene gevel. Door te kiezen voor gebouwen gebaseerd op de 
menselijke maat, is het mogelijk om een brede blik en toepasbaarheid te behouden. Daarnaast kan 
er ook in worden gezoomd op een bouwdeel. Woningen en kantoren behoren, door gelijke 
verdiepinghoogte en een soortgelijk binnenklimaat, tot het de beschouwde gebouwtypes. 
lndustriepanden, horen hier bijvoorbeeld niet bij. In afbeelding 2 is een weergave gegeven van het 
mogelijke beeld dat deze aanpak op levert. 

Doordat een groene gevel kan bijdragen aan de reductie van de koellast, heeft deze een veel grotere 
meerwaarde in een constant warm (tropisch-savanne)klimaat dan in een gematigd klimaat. Een deel 
van de gebouwkoeling zou kunnen worden behaald door de toepassing van een groene gevel. 

De groene gevels die op dit moment (wereldwijd) worden toegepast maken gebruik van drinkwater 
voor irrigatie. Dit is echter een kostbaar goed dat niet verspild mag worden . Gebruik van drinkwater 
zal dan ook onwenselijk zijn en voorkomen moeten worden. 
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2.2 Concept 

2.2.1 Conceptontwikkeling 
Vanuit de problematiek is naar voren gekomen dat het te ontwikkelen systeem niet grondgebonden 
moet zijn. Dit heeft uiteraard consequenties voor het te ontwikkelen systeem. Zo is het volume van 
het substraat waarin de planten groeien beperkt en worden de planten afhankelijker van een 
beherende partij. 
Omdat een groene gevel staat of valt met de kwaliteit van de beplanting, is het noodzakelijk hier 
voldoende aandacht aan te besteden. Door bij de ontwikkeling van een groene-gevelsysteem het 
welzijn van de plant voorop te stellen, zal een systeem ontstaan waarin planten goed zullen gedijen. 
In afbeelding 3 zijn op schematische wijze de meest basale vereisten voor een goed plantenwelzijn 
weergegeven. Daarnaast is ook weergegeven voor welke eisen een niet grondgebonden 
gevelsysteem afhankelijk is van menselijke interactie. 

Afhankelij k 
van mensen 

I 

Onafhankelijk 
van mensen 

u 
Afbeelding 3 Eisen beplanting niet grandgebonden groene-gevelsysteem en mate van afhankelijkheid 

Zoals te zien is, is de beplanting van een niet grondgebonden groene gevel voor zijn water en 
voedingsstoffen afhankelijk van de mens. Zonlicht, C02 en temperatuur zijn daarentegen nog wel in 
voldoende mate aanwezig en hoeven dus niet ondervangen te worden. 

Voedingsstoffen kunnen op meerdere manieren bij de plant worden gebracht. Dit kan bijvoorbeeld in 
het substraat worden opgenomen, alwaar het langzaam vrij komt. Bij de regelmatige 
onderhoudsbeurten die plaatsvinden, kan dit aangevuld worden . Een andere mogelijkheid om 
voedingsstoffen bij de plant te krijgen is door dit aan het irrigatiewater toe te voegen. Dit heeft zowel 
voor- als nadelen. Zo kan de bemesting centraal worden geregeld, nemen de onderhoudsuren af en 
kan de hoeveelheid mest eenvoudig in de gaten worden gehouden of worden aangepast. De 
keerzijde is dat dit een grote investering vergt, er onderhoudswerkzaamheden voor het 
mestbijmengapparaat ontstaan en dat de levensduur van het irrigatiesysteem vermindert. 
In beide gevallen wordt de bemesting (semi)automatisch geregeld, is deze afhankelijk van andere 
factoren en gemakkelijk aan te passen. Bemesting is dus niet de bepalende ontwerpfactor. 

Wanneer de irrigatie wordt beschouwd, blijkt dat deze ingewikkelder in elkaar steekt als de 
bemesting. Net als bij bemesting is zowel een overdaad als een tekort aan water schadelijk en dient 
deze gedoseerd te worden. Daarnaast is er echter een kenmerkend verschil waar te nemen. Behalve 
irrigatie voor beplanting, is schoon water namelijk een eerste levensbehoefte van de mens en relatief 
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schaars. Hierdoor is het noodzakelijk om de irrigatiehoeveelheid nauwkeurig op de plantbehoefte af 
te stemmen en geen water te verspillen. 
Naast dit ontwerpvraagstuk is een praktijkonderzoek uitgevoerd naar de waterhuishouding van de 
groene gevel. Hieruit is gebleken dat de dosering van de geïrrigeerde hoeveelheid water, met een 
minimale waterverspilling, erg moeilijk te bepalen en in te regelen is. Aan het gewichtsverloop 
gedurende de dag te zien, is er zelfs gedurende de dag en tussen verschillende dagen een 
verschillende irrigatiebehoefte te zien. 
Behalve verschillende irrigatiebehoefte in de tijd, kennen verschillende plantensoorten ook 
verschillende irrigatiebehoeften. Door behalve naar de regulier toegepaste plantensoorten, die over 
het algemeen de middenmoot vormen, ook naar extremere varianten te kijken kan mogelijk een 
invalshoek voor de waterreductie worden behaald . In afbeelding 4 is de variatie in waterbehoefte 
van verschillende plantensoorten schematisch weergegeven. 

[questgarden.com] [justflower.org[ [kalaolog.com I 

Afbeelding 4 Waterbehoefte plantensoorten {v.l.n.r. Lisdodde, Geranium, Cactus) 

De geranium (middelste plant) in afbeelding 4 is kenmerkend voor een groot deel van de 
plantsoorten in bestaande groene gevelsystemen. Verder naar links is de Lisdodde weergegeven, een 
plant met een grote waterbehoefte. Rechts van de Geranium is een Cactus te zien die symbool staat 
voor planten die weinig water behoeven. 

Wanneer naar een plantsoort wordt gekeken die het waterverbruik van groene gevel moet 
minimaliseren, wordt al snel de connectie gelegd met planten die weinig water nodig hebben . 
Behalve cactussen, kan hierbij gedacht worden aan verschillende soorten vetplanten. Deze planten 
verbruiken weinig water omdat ze in een omgeving voorkomen waar water schaars is. De plant is op 
een dusdanige manier gevormd dat deze zo goed mogelijk water vast kan houden. Hierdoor 
verdampen ze minder en hebben dus ook weinig water nodig. Dit is positief vanuit het oogpunt van 
waterbesparing, maar hiermee verdwijnt ook het adiabatisch koelvermogen van de groene gevel. 
Deze koeling komt namelijk tot stand wanneer water verdampt en daarbij warmte aan de lucht 
onttrekt. 
Doordat deze plantensoorten zo goed zijn aangepast aan een droog klimaat kan een ander probleem 
optreden, namelijk een teveel aan water. Wanneer de groene gevel in een droog klimaat wordt 
uitgevoerd, levert dit geen probleem op. Wanneer deze echter in een gematigd of nat klimaat wordt 
toegepast, levert de neerslag mogelijk al een teveel aan water voor de planten op. 
Een ander nadeel van dit soort planten is dat ze, omdat ze gebouwd zijn om weinig water te 
verbruiken, ze relatief langzaam groeien en een beperkte hoeveelheid bladoppervlak hebben. Dit 
betekent concreet dat er zeer veel planten aangeplant moeten worden waarna de gevel alsnog kaal 
kan ogen. 
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Aan de andere zijde van het spectrum bevinden zich planten die het goed doen in een natte 
omgeving. De meest extreme varianten zijn planten die geheel onder de waterspiegel leven. Het is 
mogelijk om een gevel te vormen met deze onderwaterplanten. Hiertoe zou een gevel moeten 
worden gevormd van aquariumbakken die vol water staan. Een eenvoudige weergave hiervan is in 
afbeelding 5 weergegeven. 
Hoewel het een uniek gevelbeeld op zal leveren, vallen een aantal voordelen van de groene gevel 
hiermee af. Zo zal bijvoorbeeld de fijnstofbinding miniem zijn en algengroei levert enorme 
onderhoudskosten op. 
Wanneer echter naar de waterbalans van deze aquariumgevel wordt gekeken, blijkt dat deze zeer 
efficiënt met water om gaat. Het enige waterverlies dat plaats vindt, verlaat het systeem door 
verdamping. Er treedt hier dus geen waterverlies door throughflow op. Al het waterverlies levert 
hiermee direct adiabatisch koelvermogen op. Daarnaast kan neerslag eenvoudig worden opgevangen 
waarna het overtollige water middels een overstort of door overstroming het systeem verlaat. 
Wanneer dit water wordt opgevangen, kan dit in een later stadium zelfs gebruikt worden om het 
verdampte water aan te vullen. Doordat het hier gaat om de aanvulling van het waterniveau en 
overbewatering van de planten onmogelijk is, hoeft dit niet druppelsgewijs te gebeuren, maar kan dit 
zelfs met een eenvoudig vlottersysteem als in de spoelbak van een toilet. Op zijn beurt betekend dit 
de eliminatie van het kwetsbare en onderhoudsgevoelige irrigatiesysteem met druppelleidingen. 
Het grootste voordeel van dit soort planten is echter dat ze constant in het water kunnen staan 
zonder hier negatieve gevolgen van te ondervinden. Overbewatering is in deze situatie dus niet 
mogelijk. Dit levert een kans op om de problemen rondom het irrigatievraagstuk te omzeilen, alleen 
uitdroging moet hier voorkomen worden. 

Afbeelding 5 Schematische weergave aquariumgevel Afbeelding 6 Schematische weergave moerasplantgevel 

De toepassing van waterplanten in een gevel is echter niet ideaal. Wanneer een klein stapje richting 
niet-waterplanten wordt gedaan, kom je uit bij moerasplanten. Deze hebben dezelfde eisen ten 
aanzien van de waterhuishouding, maar in tegenstelling tot echte waterplanten hoeven hierbij alleen 
de wortels in het water te staan . Hierdoor kan een systeem worden ontworpen dat, qua gevelbeeld, 
lijkt op een baksysteem (afbeelding 6) . 

Wanneer literatuur wordt geraadpleegd, blijkt dat moerasplanten vaker functioneel worden ingezet. 
Deze planten worden namelijk gebruikt om afvalwater te zuiveren. Door dit water door een moeras
of helofytenfilter te leiden wordt het water gezuiverd waarna het kan worden hergebruikt. 
Als een groene gevel wordt uitgevoerd als helofytenfilter, betekend dit dat er geïrrigeerd kan worden 
met afvalwater. Concreet betekent dit dat de gevel dus niet meer met de mens concurreert om 
water. Sterker nog, door de zuiverende capaciteit van de moerasplanten levert de groene gevel 
water dat weer bruikbaar is. Daarnaast is al het waterverlies, dat doormiddel van evapotranspiratie 
gebruikt wordt voor adiabatische koeling, afkomstig van afvalwater waardoor het geen verliespost 
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oplevert. Irrigatie met afvalwater heeft nog een voordeel ten opzichte van kraanwater, het bevat 

namelijk genoeg voedingsstoffen voor de beplanting, bijmesten is dus niet nodig. 

Alle voordelen die een groene gevel met helofyten kan bieden zijn : 

• Irrigatie kost geen extra water 

• Geen concurrentie om schoon water 

• Gevellevert bruikbaar water uit afvalwater 

• Geen kwetsbaar en onderhoudsgevoelig irrigatiesysteem met druppelleidingen 

• Bijmesting is niet nodig 

Uiteraard kunnen al deze voordelen niet optreden zonder dat er ook nadelen optreden. Mogelijke 
nadelen die kunnen voorkomen zijn: 

• Hoger gewicht 

• Voorbehandeling van afvalwater en wateropslag na reiniging kosten ruimte 

Z.Z.Z Concept: Helofytengevel 
De helofytengevel is een groene-gevelsysteem waarin moerasplanten groeien. Zowel de irrigatie als 
de voeding wordt verzorgd door het afvalwater dat in het gebouw wordt geproduceerd. Het systeem 
zal door het werpen van schaduw en door evapotranspiratie de koellast van het gebouw reduceren. 
Afvalwater dat niet door de planten wordt verdampt, is gezuiverd en kan worden hergebruikt. In 
afbeelding 7 is het concept schematisch weergegeven. 

0 
((( 

Afbeelding 7 Concept functióneren helofytengevel 
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2.3 Onderzoeksopzet 

2.3.1 Ontwerpopdracht 

In het vooronderzoek is naar aanleiding van de uitgangspunten en de hierna ontwikkelde visie de 
volgende ontwerpopdracht geformuleerd : 

Ontwerp een groene-geve/systeem op basis van he/ofvten voor stedelijke bebouwing in Surabava en 
soortgelijke gebieden. 

Om ervoor te zorgen dat de vraagstelling scherp en eenduidig is, moeten de S'leutelbegrippen die in 
deze vraagstelling voorkomen worden gedefinieerd, alvorens kan worden begonnen met het 
daadwerkelijk ontwerpen. 

Groene-gevelsysteem 
Een gevelsysteem dat de groei van wenselijke beplanting op een kwalitatief goede manier 
ondersteunt. 
Om het ontwerpproces niet te belemmeren, wordt de keuze voor een specifieke systeemsoort 
vrijgelaten en worden er vanuit de initiële vraagstelling geen directe bouwtechnische functies 
vastgelegd . 

He/ofyten 
Helofyten betekent letterlijk moerasplanten. Voor de helofytengevel is van belang dat planten 
worden toegepast waarvan de wortels volledig onder water kunnen staan en waarbij het blad zich 
boven water bevindt. Verder is van belang dat de plant zuurstof naar zijn wortels geleidt om plaats te 
bieden aan aerobe bacteriën. 

Stedelijke bebouwing 
Het groene-gevelsysteem moet geschikt zijn om toe te passen op stedelijke bebouwing. Deze eis 
komt voort uit het feit dat de groene gevel op een binnenstedelijke locatie de meeste meerwaarde 
kan genereren. Op deze locatie is het van belang zo veel mogelijk kwalitatief groen toe te passen op 
een zo klein mogelijk grondoppervlak. Naarmate een gebouw hoger wordt, neemt de verhouding 
tussen het geveloppervlak en het grondoppervlak toe. Hierdoor blijkt de keus voor hoogbouw een 
logische te zijn . 
Met stedelijke bebouwing worden gebouwen als woningen en kantoren beschouwd. Door de 
soortgelijke verdiepinghoogte en een gelijk binnenklimaat kunnen deze gezamenlijk worden 
beschouwd. Industriepanden behoren hierom hier dus niet tot de beschouwde stedelijke bebouwing. 

Surabaya en soortgelijke gebieden 
De locatie Surabaya is eenduidig en zal geen verwarring scheppen . Daarnaast gaat het hier om een 
gevelontwerp dat meervoudig ingezet kan worden en niet om een locatiegebonden gebouwontwerp. 
Mede hierom wordt er in Surabaya geen specifieke locatie vastgelegd, maar wordt er uitgegaan van 
de algemene situatie ter plaatse. 
Omdat de gevel wordt ontworpen op basis van de lokale cultuur en klimaat, geldt er voor de te 
definiëren soortgelijke gebieden dat deze soortgelijke klimatologische en culturele eigenschappen 
moeten hebben als Surabaya . 
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2.3.2 Relevantie 

Maatschappelijke relevantie 
Een verminderde afvoer van regenwater en een beter beheer van grondwaterstand realiseren in 
Surabaya en gebieden met soortgelijke problematiek, zodat er minder ,gevaar voor flash floods is en 
meer voorraad grondwater in de aquifers tegen inklinking en verzilting. 

Het creëren van thermisch comfort in het binnenklimaat van stedelijke bebouwing in Surabaya, zodat 
gebruikers van de gebouwen comfortabel zijn, terwijl er minder energie gebruikt wordt in stedelijke 
bebouwing voor vervuilende elektrische koeling. 

De ontwikkeling van een low tech groene-gevelsysteem met een min imale foutmarge in de vorm van 
een helofytengevel. 

Wetenschappelijk relevantie 
Een bijdrage leveren aan de kennis omtrent groene gevels, met name de wateropvangende, 
watervasthoudende en waterafgevende eigenschappen van een groene-gevelsysteem. 

Een bijdrage leveren aan de kennis omtrent een comfortabelere binnentemperatuur in stedelijke 
bebouwing in Surabaya en gebieden met soortgelijke problematiek. 

Een bijdrage leveren aan de kennis omtrent de toepasing van helofyten in een groene-gevelsysteem. 

2.3.3 Doelstelling 

Doelstelling van het onderzoek 
Om met behulp van een groene-gevelsysteem, de stedelijke bebouwing in Surabaya beter te laten 
aansluiten op haar natuurlijke omgeving; door de hoeveelheid en de snelheid van de waterafvoer 
van de stedelijke bebouwing in Surabaya, en gebieden met dezelfde problematiek, te beperken, 
waardoor rivieren en kanalen minder kans hebben te overstromen; terwijl de irrigatiebehoefte niet 
concurreert met de consumptiebehoefte en de drainage van overtollig water naar aquifers 
bevorderd wordt zodat inklinking en verzilting wordt tegengegaan. 

Om met behulp van een groene-gevelsysteem de temperatuur van het binnenklimaat van stedelijke 
bebouwing in Surabaya, en gebieden met dezelfde problematiek, op comfortabel niveau te krijgen. 

Doelstelling in het onderzoek 
Een bijdrage leveren aan de kennis omtrent het waterretent ievermogen en de 
temperatuurreducerende kwaliteit van een groene-gevelsysteem, kijkende naar de invloed van 
planten en substraat hierop. 

Middels een ontwerp, het groene-gevelsysteem op basis van helofyten een additionele functie voor 
de stedelijke bebouwing te laten vervullen waardoor draagvlak wordt gecreëerd; om daarnaast een 
oplossing te kunnen bieden voor de problematiek van Surabaya en gebieden met soortgelijke 
problematiek en om zo de doelstelling te kunnen bereiken. 
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2.3.4 Onderzoeksvragen 

Op basis van de opgestelde ontwerpopdracht kunnen hoofd en deelvragen worden opgesteld die 
vorm geven aan het onderzoek rondom de ontwerpopdracht 

Hoofdvraag 
Welke ontwerpvoorwaarden zijn van belang voor een groene-gevelsysteem, op basis van 
helofyten, op stedelijke bebouwing in Surabaya? 

Deelvraag 

• Welke eisen zijn van belang voor een helofytengevel in Surabaya? 

• Wat is noodzakelijk voor het functioneren van de helofytengevel als helofytenfilter? 

• Welke waterstromen en bijbehorende capaciteiten zijn kenmerkend voor de helofytengevel? 

• Welke negatieve neveneffecten kunnen optreden en hoe kunnen deze voorkomen worden? 

• Hoe ziet een helofytengevel eruit op stedelijke bebouwing in Surabaya? 
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3 Functioneren helofytengevel 

Afvalwater moet alvorens het geschikt is voor hergebruikt, gezuiverd worden. Zuivering van 
afvalwater bestaat in het geval van IBA systemen, uit de volgende stappen: voorbehandeling, 
biologische behandeling, nabehandeling en de lozing van het effl'uent [CIW/CUWVO, 1999]. Een 
helofytenfilter neemt hierbij de biologische behandeling voor zijn rekening. In de volgende 
paragrafen wordt iedere stap individueel behandeld. 

3.11ndividuele Behandeling Afvalwater 

Wanneer afvalwater niet centraal wordt behandeld, wordt het lokaal behandeld en over het 
algemeen geloosd op het oppervlaktewater. Er wordt hier dan gesproken van een Individueel 
systeem voor de Behandeling van Afvalwater (I BA). In een IBA systeem kan zowel grijs als zwart 
water worden verwerkt. De meest basale vorm van een IBA systeem is de septic tank. [CIW/CUWVO, 
1999] 

Een waterzuiveringsproces is niets meer dan een proces waarbij stoffen aan het water worden 
onttrokken. Omdat iedere stof een specifieke manier heeft om onttrokken te worden aan het water, 
moet een inventarisatie worden gemaakt van de te verwijderen stoffen. Daarnaast moet ook de 
mate van reiniging bepaald worden. 

De gewenste kwaliteit van het effluent bepaald hierdoor de noodzakelijke mate van reiniging. In 
Nederland bestaat een classificatie die op basis hiervan de mate van reiniging van een systeem 
beschrijft. Deze classificatie is gebaseerd op de waterkwaliteit die wenselijk is voor lozing op het 
oppervlaktewater. Deze kwaliteit is gelijk voor zowel bodem- als oppervlaktewaterlozingen waardoor 
ook bodeminfiltratie tot de mogelijkheden behoort. Hoewel wetgeving op dit gebied in tropische 
gebieden vaak niet bestaat, is het met het oog op het milieu en de volksgezondheid, toch verstandig 
om de Nederlandse normering aan te houden. In tabel1 is weergegeven wanneer, volgends 
Nederlandse regelgeving, welke klasse minimaal behaald dient te worden. 

Kwetsbaarheid 
niet kwetsbaar kwetsbaar zeer kwetsbaar 

gebied 

Lozing opp. water bodem opp. water bodem opp. water bodem 

Beperkt (bestaand) klasse I klasse I klasse 11 klasse 11 klasse 111 klasse 111 
<10 i.e. 
Beperkt (nieuw) klasse 11 klasse I klasse 111 klasse 111 lozi ngsve rbod lozingsverbod 
<10i.e. 

Omvangrijk klasse 11 klasse 11 klasse 111 klasse 111 lozingsverbod lozingsverbod 
10-200 i.e. 
Tabell Aanbevelingen uit het CIW-rapport ten aanzien van de toepassing van de klassen IBA's afhankelijk van de 

kwetsbaarheid van het gebied {lnfoMi/, 2000] 

In tabel 2 zijn de Nederlandse eisen weergegeven die voor de verschillende klassen IBA systemen 
gelden. In tabel 3 zijn daarnaast, voor een indicatie van de benodigde zuivering, de gemiddelde 
influentwaarden van huishoudelijk afvalwater weergegeven. Tabel4 geeft de verklaring van de in 
tabel 2 en 3 gebruikte afkortingen. 
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BZV czv Zwevende stof Totaal N NH4-N Totaal P 

Klasse I 250 750 70 

Klasse 11 60 300 60 

Klasse lila 40 200 60 60 4 

Klasse lllb 40 200 60 60 4 6 
Tabel2 Lozingseisen voor /BA systemen {CIW/CUWVO, 1999} 

Concentratie (mg/1) 

650-1.000 

250-400 

300-450 

65-100 

6-16 

Tabel 3 lnfluentwoorden (range) huishoudelijk afvalwater {CIW/CUWVO, 1999} 

czv 

Zwevend 
stof 

N-totaal 

NH4-N 

P-totaal 

Biochemisch Zuurstof Verbruik 
Dit is de massahoeveelheid zuurstof (02) die door micro-organismen wordt verbruikt per 
liter water, gedurende een aaneengesloten periode van 5 dagen, bij 20 2(. 

Dat klinkt wel heel ingewikkeld, maar het is min of meer een standaard 
laboratoriumopstelling om te bepalen hoeveel zuurstof nodig is om een bepaalde soort 
water in een stabiele, natuurlijke (en dus milieuvriendelijke) toestand te brengen. Het 
wordt ui rukt in milligram per liter. 

Chemisch Zuurstof Verbruik 
Dit is de massahoeveelheid zuurstof (02) die wordt verbruikt bij chemische oxidatie. 
Het wordt u rukt in milligram per liter. 

Zwevend stof 
Dit staat voor het aantal milligrammen vast materiaal per liter. 
Omdat het monster van het te behandelen afvalwater in de pompput genomen wordt 
(dus na de septic tank en vetafscheider), is eigenlijk al een aanzienlijk deel van het 
zwevende stof verwijderd, de feitelijke beginwaarde wordt meestal op 200 mg/1 gesteld. 
Deze zwevende stof is in de regel zeer fijn materiaal en is voor bijvoorbeeld vissen 
schadelijk omdat het op de kieuwen neer kan slaan. Oppervlaktewater is daarom gebaat 
bij een concentrat ie die niet groter is dan 10 mg/1. 
Verder is ook de helderheid van water sterk afhankelijk van het percentage zwevend 
stof. De strengste lozingsnorm bedraagt echter 60 m I. 

Totale hoeveelheid stikstof (N}. 
Het bestaat uit: Kjeldahl-stikstof (organisch gebonden N en NH4-N), nitraat (N03}-stikstof 

kstof. 

liter. 

Welke in de diverse fosforverbind· ronder fosfa voorkomen. 
Tabel 4 Verklaring stofafkortingen lozingseisen /BA [Dien} 
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Voor alle IBA systemen geldt dat het effluent nagenoeg geur- en kleurloos moet zijn, dat minimaal 

eens per 2 jaar de septic tank geleegd en een logboek bijgehouden dient te worden. 

Klasse I onderscheidt zich van de andere klassen doordat deze een te verwaarlozen biologische 
omzetting kent. De enige functie van dit systeem is namelijk fysische zuivering van zwevende stof en 

beperkte afbraak van organisch materiaal door bezinking en slibbuffering. De klasse 11 is daarnaast 
ook gericht op biologische zuivering van organisch materiaal. De klasse lila voegt daar de zuivering 
van stikstof aan toe en de klasse 1111b verwijdert ook fosfaat. [CIW/CUWVO, 1999] 

Bepaling /BA 

Er vanuit gaande dat de helofytengevel grootschalig ingezet gaat worden, zal er voor meer als 10 i.e. 
aan vervuiling wordt geproduceerd. Om het milieu zo min mogelijk te belasten en overtollig water 
probleemloos de grond in te kunnen laten infiltreren is het noodzakelijk om een systeem toe te 
passen met een lllb kwa'lificatie. Dit sluit ook aan bij de Nederlandse regelgeving op dit gebied. 

Om te bepalen of een helofytenfilter in combinatie met een voorbehandeling voldoende is voor de 

gewenste zuivering van het afvalwater, moet de gewenste zuivering worden uitgezet tegenover het 
zuiveringsrendement van de verschillende IBA systemen. 
In tabel 5 is daarom de noodzakelijke procentuele reductie van de specifieke stoffen weergegeven. In 
tabel 6 zijn de zu·iveringsrendementen van verschillende IBA systemen weergegeven. 

Parameter % 

czv 69,2-80,0 

BZV 84,0-90,0 

Zwevende stof 80,0-86,7 

Totaal N 7,7-40,0 

Totaal P 0,0-62,5 

Tabel 5 %zuivering voor /BA 11/b kwalificatie op basis van influentwaarden (tabe/3) en lozingseisen (tabe/4} 

Voorbehandeling Septic tank 40 15 15 

Biologische Filtratievoorziening 85-90 90-95 60-90 1 30 40-45 
behandeling Vloeiveld 90 90 10-15 10-15 

Vertikaal helofyten 80-95 90-99 70-90 40-90 80-95 

Biorotor 85-90 90-95 80-90 10-70 

Submerged 

5-10 

Actiefsl 
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Zoals in de tabel 6 te zien is, scoort de vertikaal doorstromend helofytenfilter over de gehele 
reiniging gemiddeld tot goed ten opzichte van andere biologische behandelmethoden. 
Fosforverwijdering, benodigd voor een klasse lllb kwalificatie, wordt zelfs het best verwijderd door 
helofytenfilters, dit vraagt volgens producenten wel om toevoeging van aluminium-, ijzer-, calcium of 
kleimineralen aan het substraat [Brix, 1993]. 
Wanneer wordt gekeken naar de benodigde reiniging, dan voldoet het verticaal doorstroomd 
helofytenfilter, zelfs zonder voorbehandeling, aan de gestelde eis voor het IBA lllb systeem. 
Opvallend is dat een vloeiveld niet voldoet voor de stikstofreductienorm van een IBA lil systeem. 

3.2 Opbouw helofytengevel 

Om de werking van het helofytengevel te kunnen garanderen, wordt dezelfde opbouw aangehouden 
als bij een standaard helofytenfilter. Ook hierbij zullen voorbehandeling, biologische behandeling, 
nabehandeling en de afvoer van het effluent achtereenvolgends voorbij komen. In afbeelding 8 is 
deze opbouw goed te zien en kunnen de diverse onderdelen van het zuiveringsproces goed 
aangeduid worden. Hierin is een dwarsdoorsnede van een verticaal doorstroomd helofytenfilter 
weergegeven . 

Abeelding 8 Dwarsdoorsnede verticaal doorstroomd helofytenfilter {Dien, 2010} 

Links van het helofytenfilter zijn de verschillende onderdelen van de voorbehandeling weergegeven. 
Nummer 2 geeft de vetafscheider weer, hierin krijgt het grijs water een voorbehandeling. Nummer 4 
is de septic tank, de voorbehandeling van het zwarte water vindt hier plaats. Nummer 5 geeft een 
pompput weer, hierin is de pomp voor de verdeling van het water ondergebracht. Deze put heeft 
daarnaast ook nog een bufferfunctie tussen de voorbehandeling en het helofytenfilter. De nummers 
6, 7 & 8 geven het helofytenfilter weer, in het geval van de helofytengevel zal vooral dit onderdeel 
anders worden uitgevoerd. 9a geeft de controleput weer. Hier kan effluent water worden 
gecontroleerd op de mate van zuivering. Nummer 10 is het reservoir waar het gezuiverde water in 
wordt opgeslagen zodat het later kan worden hergebruikt. 9b, lla & llb geven de routes weer 
waarlangs het water het reservoir kan verlaten. Dit kan zijn voor hergebruik, voor recirculatie door 
het filter of in de vorm van een overstort wanneer het reservoir vol is. 
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4 lnfluent 

Het influent is het water dat het filter betreedt. Voor het overgrote deel zal dit bestaan uit 
afvalwater. Één van de voordelen van de toepassing van moerasplanten in een groene gevel, is dat 
deze het influentwater kunnen zuiveren. Hierdoor is het mogelijk om het afvalwater dat inpandig 
wordt geproduceerd in de gevel te zuiveren. 
Om uitspraken te kunnen doen over de capaciteiten van de verschillende onderdelen, dienen de 
waterstromen die zich rondom de mens voordoen in kaart te worden gebracht. 

4.1 Watergebruik 

Het totale water dat in een gebouw wordt gebruikt is afhankelijk van het aantal personen en de 
verschillende activiteiten die water verbruiken. In afbeelding 9 is de verhouding tussen het 
waterverbruik te zien . Duidelijk is te zien dat het overgrote deel in de landbouw verbruikt wordt 
{86%). Ook in de industrie wordt veel water verbruikt {9%) . Beide verbruikers komen echter niet in 
de beoogde situatie van stedelijke bebouwing voor. Behalve het waterverbruik in woningen valt ook 
watergebruik in bijvoorbeeld kantoorgebouwen onder de "domestic water consumption". Huiselijk 
watergebruik is echter het meest intensief waardoor deze functie maatgevend is voor de beoogde 
situatie. 

73~b 

lndustrial produels 
6% 

Dornestic water oonsumplion 

Afbeelding 9 Verhoudingen waterverbruik wereldwijd { Hoekstra & Chapagain, 2007] 

Wanneer naar een huishoudelijke toepassing wordt gekeken, blijkt dat 

lnduslrial produels 
3'% 

Agric ultural produels 
13% 

Indonesië staat ge op de wereldranglijst van grote waterverbruikers. Hoewel de watertootprint van 
Indonesiërs 1317m3/persoon/jaar bedraagt, wordt het overgrote deel gebruikt in de agrarische 
sector. Slechts 28m 3 /persoon/jaar hiervan is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Wanneer dit wordt 
vergeleken met het gemiddelde waterverbruik van een Nederlander, blijkt dat Nederlanders even 
veel water verbruiken als Indonesiërs voor huishoudelijk gebruik {1997-2001) [Hoekstra & Chapagain, 
2007]. 

In tabel 7 is het verschil in gebruik weergegeven. In Indonesië varieert het watergebruik (bij een 
vaste aansluiting) tussen de 100 en 120 liter per inwoner per dag. In de tabel is het watergebruik van 
lOOI per dag weergegeven van Denpasar {hoofdstad Bali) en Bandung (hoofdstad West-Java). 
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Liters per inwoner per dag 

Gebruik Indonesië (Bandung) Indonesië (Denpasar) Nederland 2010 

Persoonlijke hygiëne 53,0 46,9 56,4 

Baden 36,0 45,5 2,8 

Douche 48,6 

Wastafel 5,0 

Religieuze reiniging 17,0 1,4 

Reinigen 26,0 19,4 21,5 

Kleding wassen, hand 11,0 8,0 1,1 

Kleding wassen, machine 14,3 

Afwassen, hand 13,0 7,8 3,1 

Afwassen, vaatwasmachine 3,0 

Reinigen huis 2,0 3,6 

Consumptie 2,0 13,3 3,2 

Voedselbereiding 1,4 1,4 

Koffie & thee 1,2 

Water drinken 0,6 13,3 0,6 

Toiletspoeling 14,0 8, 1 33,7 

Overig 5,0 12,3 5,3 

Planten bewateren 4,0 6,6 

Auto wassen 1,0 2,9 

Overig 2,8 5,3 

Totaal 100,0 100,0 120,1 

Tabel 7 Huiselijk waterverbruik Indonesië & Nederland {Foekema & Thiel TNS NIPO, 2011; Effendi, onbekend} 

Voor capaciteitsberekeningen is het beter om te rekenen met een overcapaciteit, dan dat de 
capaciteit niet toerijkend is. Daar het watergebruik varieert tussen de 100 en de 120 liter is het 
verstandig om te rekenen met het maximum verbruik. Het huiselijk waterverbruik van Indonesiërs is 
alleen bekend voor lOOL. Door deze verhoudingen aan te houden kan het 120L equivalent bepaald 
worden. In tabel8 is dit te zien. 
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Lilers per inwoner per dag 

Gebruik Indonesië (Bandung) Indonesië (Denpasar) Nederland 20 I 0 

Persoonlijke hygiëne 63,6 56,28 56,4 

Baden 43,2 54,6 2,8 

Douche 48,6 

Wastafel 5,0 

Religieuze reiniging 20,4 1,68 

Reinigen 31,2 23,28 21,5 

Kleding wassen, hand 13,2 9,6 1,1 

Kleding wassen, machine 14,3 

Afwassen, hand 15,6 9,36 3,1 

Afwassen, vaatwasmachine 3,0 

Reinigen huis 2,4 4,32 

Consumptie 2,4 15,96 3,2 

Voedselbereiding 1,68 1,4 

Koffie & thee 1,2 

Water drinken 0,72 15,96 0,6 

Toiletspoeling 16,8 9,72 33,7 

Overig 6,0 14,76 5,3 

PI anten bewateren 4,8 7,92 

Auto wassen 1,2 3,48 

Overig 3,36 5,3 

Totaal 120,0 120,0 120,1 

Tabel 8 Huiselijk waterverbruik Indonesië (gecalculeerd naar 120L) & Nederland [Effendi, A.J., onbekend; Foekema & Thiel, 
TNS NIPO, 2011} 

Duidelijk ,is te zien dat er grote verschillen zijn in het specifieke waterverbruik. Niet alleen tussen 
Nederland en Indonesië, maar ook tussen de twee beschouwde Indonesische steden. Uiteraard is het 
mogelijk om een gemiddeld waterverbruik te bepalen van beide steden. Daar het verbruik echter zo 
sterk uiteen loopt is het verstandiger om maatgevende waarden aan te houden voor 
capaciteitsberekeningen. In het onderdeel afvalwater wordt hier dieper op in gegaan. 
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4.2 Afvalwaterproductie 

Om water te kunnen hergebruiken dient het te worden gezuiverd. Al het afvalwater dat wordt 
geproduceerd heeft een specifieke vorm en mate van vervuiling. Afvalwater wordt onderverdeeld in 
twee soorten water, namelijk grijs en zwart water. 

Grijs water 

Het RIVM definieert grijswater als: 'afvalwater van wasmachine, douche, bad en wastafels'. Na 
eenvoudige zuivering is het geschikt om als huishoudwater hergebruikt te worden. Hoewel het grijze 
water meer gezuiverd dient te worden als hemelwater levert dit toch enkele voordelen op. Zo wordt 
in totaal veel minder afvalwater geproduceerd, is er geen afhankelijkheid van neerslagpieken en is er 
(afgezien van het zwart water en drinkwater) een evenwicht tussen afval- en huishoudwater. Het 
Nationaal Centrum voor Duurzaam Bouwen (DuboCentrum) hanteert daarentegen als definitie: 
'grijswater is een verzamelnaam voor gebruikswater dat geen drink- of hemelwater is'. Deze definitie 
omvat veel meer toepassingen waaronder het gebruik van oppervlaktewater. [van der Velde & 
Weebers, 2000] 

Zwart water 
Zwart water is afkomstig van toiletspoeling en is te verontreinigd om op gelijke manier als het grijs 
water gereinigd te worden. 

Het waterverbruik geeft een indicatie voor de hoeveelheid afvalwater die wordt geproduceerd . Het 
water dat voor persoonlijke hygiëne en reiniging wordt gebruikt, wordt nagenoeg volledig omgezet in 
grijs water. Al het water dat wordt gebruikt voor toiletspoeling wordt omgezet in zwart water. Het 
water dat wordt gebruikt in de "overige" categorie, kan als verloren worden beschouwd. Dan blijft er 
nog een hoeveelheid water over die wordt gebruikt voor consumptie. Wanneer het water wordt 
gebruikt om te spoelen, dan zal het als grijs water eindigen. Als het rechtstreeks voor consumptie 
wordt gebruikt, dan zal een deel van het water als zwart water eindigen. Koken is een grijs gebied. 
Gaat het om garen van gewassen, dan wordt het grijs water. Wanneer het om de verwerking van 
water in een gerecht gaat, bijvoorbeeld soep, dan eindigt het als zwart water. Het veiligste is om al 
het afvalwater dat afkomstig is van consumptiewater onder zwart water te rekenen. Hier geldt 
namelijk dat een te grote inschatting van de hoeveelheid zwart water niet schadelijk is, maar dat de 
gemiddelde concentratie verontreiniging minder is. In tabel 9 is de hoeveelheid en het type 
afvalwater dat wordt geproduceerd weergegeven. 

Liters per inwoner per dag 

Gebruik 
Indonesië Indonesië 

Nederland 20 1 0 
(Bandung) (Den pasar) 

Grijs water 94,8 79,56 

Persoonlijke hygiëne 63,6 56,28 

Reinigen 31,2 23,28 

Zwart water 19,2 25,68 

Consumptie 2,4 15,96 

Toiletspoeling 16,8 9,72 

Totaal 114,0 105,24 

Tabel 9 Huiselijke productie afvalwater Indonesië (gecalculeerd naar 120L) & Nederland 
[Effendi, A.J., onbekend; Foekema & Thiel TNS NIPO, 2011] 
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Hoewel het totaal verbruikte water in alle gevallen ±120 liter is, bestaat er een groot verschil in de 
hoeveelheid en de mate van verontreiniging. Door voor zowel het grijze als het zwarte water de 
maximaal te verwerken hoeveelheid aan te houden, ontstaat een richtlijn voor de te verwerken 
hoeveelheid afvalwater. 
Hierdoor zal er een overcapaciteit aanwezig zijn in het systeem. Dit heeft enkele grote voordelen, zo 
is er een veiligheidsmarge op de werking van de helofyten, ook kan er onderhoud gepleegd worden 
zonder de benodigde capaciteit in gevaar te brengen. Daarnaast betekend dit ook dat het systeem 
makkelijker toepasbaar is in andere gebieden waar het waterverbruik licht afwijkt (de capaciteit 
dient gecontroleerd te worden wanneer de locatie wordt aangepast) . 
De hoeveelheid afvalwater die gezuiverd moet kunnen worden bedraagt 120,48 liter/persoon/dag, 
toevalligerwijs is deze hoeveelheid ongeveer gelijk aan het verbruikte water. Dit is echter niet de 
hoeveelheid afvalwater die het systeem betreed, dit is namelijk slechts 105,24-114,0L. 
Wanneer het verschil tussen het verbruikte water en het geproduceerde afvalwater klein is, is dit 
relatief eenvoudig aan te vullen. Wanneer dit verschil echter groter is, is het lastiger om het verschil 
aan te vullen waardoor dit de maatgevende situatie wordt. Uitgaande van de hoeveelheid 
geproduceerd afvalwater is het waterverbruik in Denpasar maatgevend. Daarnaast is ook de mate 
van verontreiniging van belang voor de benodigde intensiviteit van het reinigingsproces. De 
hoeveelheid geproduceerd zwart water is zowel in absoluut als procentueel volume hoger in de 
situatie in Den pasar. Dus ook wat betreft verontreiniging is deze situat,ie maatgevend. In afbeelding 
10 is de afvalwaterproductie grafisch weergegeven in een Sankey diagram. 

Drinkwater: 
120,0 1/p/d 
100% 

Verloren water: 
14,76 1'/p/d 
12,3% 

Grijs water: 
79,56 1/p/d 
66,3% 
(Capaciteit: 94,81/p/ d) 

Zwart water: 
25,681/p/d 
21,4% 
(Capaciteit : 25,68 1/ p/ d) 

Afbeelding 10 Sankey diagram afvalwaterproductie Indonesië 

Inwonerequivalent (i.e.) en lozingseenheid 
In de praktijk worden deze termen door elkaar gebruikt als waren ze geiUkwaardig. 
Alhoewel er formeel juridische verschillen zijn in de definitie van een lozingseenheid 
(inwonerequivalent) volgens het lozingenbesluit bodembescherming en het lozingenbesluit 
Wvohuishoudelijk afvalwater, wordt er in uitgaven van InfoMil (1999, 2000) vanuit gegaan dat deze 
termen synoniem aan elkaar zijn. In tabel11 zijn de verschillende uitgangspunten te zien. 
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Woning • Een woonruimte (woning) telt voor drie 
lozingseenheden. 

Facilitair • Bij hotels, pensions, kazernes, 
ziekenhuizen, internaten e.d . telt één 
loz eid ats. 

Recreatie • Indien door burgemeester en 
wethouders ontheffing is verleend op 
grond van artikel 8, tweede lid onder a 
van de Wet op de openluchtrecreatie 
(kampeerterreinen voor ten hoogste 10 
kampeerplaatsen) gelden 7 
lozingseenheden. 

Overig 

• Indien door burgemeester en 
wethouders ontheffing is verleend op 
grond van artikel 8, tweede lid onder b 
of c van de Wet op de 
openluchtrecreatie (kampeerterreinen 
met een doelstelling van culturele, 
educatieve of wetenschappelijke aard 
ten behoeve van eigen doeleinden of 
een natuurkampeerterrein dat voldoet 
aan de door de Minister van LNV 
gestelde regelen lden 4 lozingsheden. 

• Bij overige gevallen wordt één 
lozingseenheid per50m3 waterverbruik 
gerekend. Indien aangetoond kan 
worden dat meer dan 20% van het 
water dat verbruikt wordt niet in de 
bodem wordt geloosd, kan aan het 
bevoegd gezag een verzoek worden 
gedaan om een aangepaste vaststelling 
van het aantallozi eenheden. 

• Voor het lozen van huishoudelijk 
afvalwater afkomstig van particuliere 
huishoudens geldt een aantal 
inwonerequivalenten per woonruimte 
van maximaal 3. Voor woonruimten die 
worden bewoond door één persoon 

dt één inwone uivalent. 

• Voor recreatiedoeleinden bestemde 
woonruimten die zich bevinden op een 
voor verblijfsrecreatie bestemd terrein 
worden tezamen aangemerkt als één 
bedrijfsruimte dan wel als onderdeel 
van een bedrijfsruimte 
(kampeerterreinen) . Het aantal 
inwonerequivalenten wordt dan 
berekend aan de hand van de 
hoeveelheid zuurstofbindende stoffen in 
het afvalwater. Het verbruik van 136 
gram zuurstof per etmaal 
vertegenwoordigt dan één 
inwonerequivalent 

• Voor de overige lozingen van 
huishoudelijk afvalwater is de 
berekening volgens bijlage 11 van het 
Uitvoeringsbesluit verontreiniging 
rijkswateren van toepassing. 

Tabelll Verschillen lozingseenheid en inwonerequivalent [lnfoMil, 2000] 

Behalve handvatten om lozingseenheden of inwonerequivalenten te bepalen is er nog niets bekend 
over de feitelijke betekenis van de Inwonerequivalent De Inwonerequivalent (i.e.) is een eenheid van 
vervuiling van afvalwater. Het is de gemiddelde hoeveelheid vervuiling, in het afvalwater, die een 
persoon in huis veroorzaakt. In artikel1 .1 van de Wet Milieubeheer is de definitie van één i.e. 
wettelijk vastgesteld op een biochemisch zuurstofverbruik van 54 gram per etmaal. Deze waarde is 
gebaseerd op de gemiddelde vervuiling door zuurstofbindende stoffen die een persoon per etmaal 
produceert [overheid.nl, 2012]. 
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Het inwonerequivalent is in de definitie dus een maat voor vervuiling en geen volumemaat voor 
afvalwater. In de volksmond wordt echter vaak de gemiddelde hoeveelheid afvalwater die één 
persoon per dag produceert (150 liter} gehanteerd als inwonerequivalent Deze waarde ligt hoger 
dan de hoeveelheid verbruikt water (120 liter} omdat hierbij ook rekening wordt gehouden met het 
sanitaire afvalwater van scholen, ziekenhuizen en kleine of middelgrote ondernemingen. [o.a. 
aquafin .be] . 

Wanneer wordt gekeken naar de gemiddelde vervuiling van een liter huishoudelijk afvalwater 
(weergegeven in tabel 9}, blijkt de concentratie biochemisch zuurstofverbruik (BZV} te variëren 
tussen de 250 en 400 mg/1. Aangezien 1 i.e. gelijk staat aan 54g BZV, varieert ook het volume van 1 
i.e. tussen de 135 en de 216 liter. 
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5 Voorbehandeling 

Voorbehandeling van het afvalwater omvat de afscheiding van bezinkbare en opdrijvende stoffen. De 
bezinkbare stoffen worden door middel van een voorbezinktank afgevangen, de opdrijvende stoffen 
in een vetafscheider. Vaak zijn deze gecombineerd in de vorm van een septic tank. Voor zwart water 
is de toepassing van beide systemen noodzakelijk, voor grijswater voldoet een vetafscheider in 
nagenoeg alle gevallen. [CIW/CUWVO, 1999; Dien] 
Deze voorbehandeling is om meerdere redenen noodzakelijk. AHereerst dienen stoffen die het 
substraat van het helofytenfilter kunnen laten dichtslibben verwijderd te worden. Daarnaast is het 
noodzakelijk om een gezondheidsrisico door pathogenenen gifstoffen te minimaliseren. 
Deze voorbehandeling levert ook nog eens een kleinere kans op muggenoverlast op, daar er een 
directe relatie waargenomen tussen de waterkwaliteit en de grootte van de muggenpopulatie. 

5.1 Afvalwater 

Zwart water 
In een IBA systeem kan zowel grijs als zwart water worden verwerkt. Wanneer een grote capaciteit is 
gewenst, worden deze stromen echter vaak gescheiden behandeld . De meest bekende vorm van een 
IBA systeem is de septic tank. Alle andere vormen van IBA systemen maken gebruik van dezelfde 
basistechnieken om het water te zuiveren. Allereerst komt het afvalwater in een bezinktank. Hier 
bezinken de vaste stoffen en vindt anaerobe afbraak door bacteriën plaats. Vaak is deze 
gecombineerd met een schuim- ofwel vetafscheider. Welke ervoor zorgt dat drijvende stoffen niet 
met het effluent mees poelen. Deze stap kan zich in één of meerdere kamers afspelen. Naast de 
anaerobe afbraak is het ook mogelijk om een kamer te beluchten om aerobe bacteriën hun werk te 
kunnen laten doen. Dit is feitelijk al een stap richting de biologische behandeling. Na een 
beluchtingkamer dient altijd een bezinkkamer toegepast te worden om het omgewoelde slib te laten 
bezinken. In afbeelding 11 is een klasse 11 systeem weergegeven waarin het anaerobe en aerobe deel 
goed te zien is. 

: .. i ~ r 1 .... .. .... ..-p"' vt=lt:-· 
flit ?~fThcll ö=riPi . 

Afbeelding 11 Teçhnische tekening klasse /I/BA systeem [multivis] 

: ,ooi 
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Het water dat het IBA systeem verlaat (IBA effluent) is nog niet direct te gebruiken. Het IBA effluent 
is wel schoon genoeg om, samen met het voorbehandelde grijs water, verder verwerkt te worden. 

Grijs water 

De behandeling van grijs water gebeurt in een zogenaamd IBG systeem (Individuele Behandeling van 
Grijs water) of vetafscheider. In dit systeem wordt het afvalwater behandeld zodat het schoon 
genoeg is om door te stromen naar de eventuele biologische behandelingsfase. 

5.2 Verwijderen pathegenen in voorbehandeling 

De World Health Organization (WHO) heeft in 1989 richtlijnen uitgegeven voor gewasirrigatie met 
septic tank effluent (zie tabel12). Hierin komt naar voren dat er 1,000 fecale coliformen/100 mi in 
het irrigatiewater aanwezig mogen zijn. Voor nematode eieren geldt echter een aparte richtlijn, 
namelijk $!nematode ei/liter, dit is om mensen die met het water en de beplanting werken te 
beschermen. [WHO, 1989] 
Deze richtlijnen zijn specifiek gericht op veilige werkomstandigheden. Het water dat het gehele IBA 
systeem verlaat, gebruikt kan worden als huishoudwater en daarmee in de natuur terecht kan 
komen, moet voldoen aan andere regelgeving. In het onderdeel biologische behandeling wordt hier 
dieper op in gegaan. 
Opvallend genoeg werd door Fattal en Shuval (1999) geconstateerd dat de WHO bacteriële 
richtlijnen, geassocieerd met de resterende risico's (10'5 tot 10'6 jaarlijkse risico voor rotavirussen, V. 
choleraeen S. typhi), kleiner zijn dan het toegestane risico voor drinkwatervoorziening in de VS (10'4 

jaarlijks risico op spijsverteringsziekten). 

A Irrigatie van gewassen die 
ongekookt worden 

geconsumeerd, 

sportvelden, publieke 
ken 

B Irrigatie van 
graangewassen, industriële 

gewassen, veevoer, weiland 

en bom en 

C lokale i rrigatie van 
gewassen wanneer 

categorie B blootstelling 

Werkers, 

consumenten, 

publiek 

Werkers 

Geen 

:<>1 

~1 

Niet 

toepasbaar 

:<> 1000 

Niet bepaald 

Niet 
toepasbaar 

Een serie van stabilisatie vijvers 

ontworpen om de gewenste 
microbiologische kwaliteit te 

bereiken, of een gelijkwaardige 

beh andelin 

Retentie gedurende 8-10 dagen 

in stabilisatie vijvers of een 

equivalente lintworm 

Voorbehandeling die 

noodzakelijk is voor het 

irrigatiesysteem, niet minder 

zijnde dan de primaire 

sedimentatie 

In specifieke gevallen, moet er rekening worden gehouden met lokale epidemiologische, sociaal-culturele en ecologische 
factoren, en moeten de richtlijnen worden aangepast 

•• 

Ascaris en Trichuris soorten en haakwormen 
Gedurende de irrigatie periode 
Een strengere richtlijn (:s 200 fecale coliformen/lOOml) is noodzakelijk voor openbare gazons waar rechtstreeks contact met het 
publiek plaatsvindt 
In het geval van fruitbomen, moet irrigatie twee weken voor de fruitoogst worden gestopt, gevallen vruchten mogen niet worden 
opgeraapt 
rekenkundig gemiddelde 
geometrisch gemiddelde 

Tabel U Aanbevolen microbiologische kwaliteitsrichtlijnen voor agrarisch gebruik van afvalwater {WHO, 1989] 

Opvallend is dat de tijd die het water in de retentievijvers moet verblijven, vele malen korter is dan 
de overlevingstijden van de verschillende pathogenen (tabel 12). 
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5.3 Capaciteit voorbehandeling 

Zwart water 
Het CIW/CUWVO (1999) behandelt de Lozingenbesluiten waarbij voor huishoudelijk gebruik twee 
situaties worden behandeld, <5 of 5-10 lozingen met een bijbehorende septic tank van 
respectievelijk 6m 3 en 12m3

. Veilig kan worden aangehouden dat per 5 lozingen 6m 3 aan septic tank 
toegepast moet worden . Vanwege de uitvoerbaarheid en behoud van goede bacteriën bij 
onderhoud, wordt er vaak gekozen voor meerder kleinere tanks die samen de benodigde capaciteit 
leveren. 

Grijs water 
Grijs water wordt voorbehandelt in een vetafscheider. De capaciteit van de vetafscheider wordt 
bepaald aan de hand van de hoeveelheid afvalwaterproductie, ook wel de nominale grootte (NG) 
genoemd in 1/s. Per nominale grootte moet er voor 40 I aan vetafscheider worden voorzien [ACO]. De 
meest complexe stap in het bepalen van de capaciteit is de bepaling van de NG. Omdat hiervoor vier 
verschillende normen zijn (NEN 7087, NEN 7089, NEN-EN 1825 en NEN-EN 858) en een nauwkeurig 
gebruikspatroon bekend moet zijn, is het niet mogelijk een eenvoudige vuistregel op te stellen. In 
bijlage 1 is de volledige capaciteitsberekening volgends de normen terug te vinden [ACO]. 
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6 Biologische behandeling 

Bij biologische behandeling worden opgeloste colloïdale en zwevende vuilcomponenten verwijderd 
door micro-organismen. Onderscheiden worden filtrat ievoorzieningen, helofytenfilters en 
compactsystemen [CIW/CUWVO, 1999]. Doordat het helofytenfilter het uitgangspunt is, wordt alleen 
dit systeem behandeld. 
Allereerst wordt de werking van het helofytenfilter behandeld, later wordt ingegaan op de 
beplanting waarmee de helofytengevel wordt aangeplant . 

6. 1 Werking helofytenfilter 

De naam helofyten is afkomstig uit het Grieks en betekend niets meer dan moerasplanten. 
Moerasplanten kunnen in drie categorieën worden ingedeeld; geworteld opkomende planten, 
drijvende planten en onderwaterplanten [Collins & Resh, 1989; Plantago, onbekend] . 
Alle planten hebben voedingsstoffen nodig om te groeien. Het overgrote deel van alle planten haalt 
dit uit de aarde waar ze in staan . Helofyten halen hun voedingsstoffen echter uit het water. Zo 
groeien onderwaterplanten volledig onder water, geworteld opkomende planten en drijvende 
waterplanten bevinden zich daarentegen met hun wortels onder water maar groeien boven water. 
Doordat de wortelgroei zicht onder water voordoet, kennen helofyten een verschijnsel dat zich 
maar beperkt in andere planten voordoet. Voor de ontwikkeling van hun wortelstelsel nemen ze 
namelijk zuurstof op uit de buitenlucht waarna het via kleine kanaaltjes naar hun wortels wordt 
getransporteerd. Rondom deze wortels wordt het water dan ook erg zuurstofrijk waardoor er een 
enorme ontwikkeling van aerobe bacteriën plaats kan vinden. Deze bacter·iën zetten organische 
afvalstoffen die zich in het water bevinden om naar voedingsstoffen die de planten op hun beurt 
weer kunnen gebruiken voor hun groei. Op deze manier ontstaat er een symbiose tussen de 
helofyten en de aerobe bacteriën die tussen de wortels voorkomen. Behalve aerobe bacteriën rond 
de wortels, komen er ook anaerobe bacteriën voor in het substraat. Deze bevinden zicht echter in de 
delen waar geen wortels voorkomen en ze zetten andere stoffen om als de aerobe bacteriën . 
Hierdoor kan een breed spectrum aan organische stoffen worden behandeld. Door deze omzetting 
van organische stoffen en opname van voedingsstoffen wordt het water op een biologische manier 
gezuiverd [schonevijver. n 1] . 

In tabel13 zijn de belangrijkste zuiveringsprocessen per verontreiniging weergegeven . Daarna wordt 
er dieper ingegaan op de verontreinigingen waarvoor in Nederland IBA regelgeving geldt en wordt 
verontreiniging door pathegenen en zware metalen behandeld. 
Hier komt ook meteen het zwakke punt van het helofytenfilter aan het licht. Om de werking van het 
filter te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat zowel de bacteriën als de planten hun werk doen. 
Wanneer één van beide niet in een goede gezondheid verkeerd, loopt het rendement terug. De 
bacteriën zijn vooral vatbaar voor gifstoffen. Het toilet schoonmaken met chloor is hierdoor een 
bedreiging voor het filter en dus uit den boze. Voor planten is vooral goed onderhoud van belang. In 
tegenstelling tot een eerste gedachtegang is snoei positief voor de beplanting. Hierdoor ontstaat er 
ruimte voor licht en lucht en wordt de plant aangezet tot groei. 
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Zwevend stof 

Zuurstofritmiek 

Macro-ionen 

• Bacteriële omzetting van organisch N, N03- of NH4+ tot N2 via de processen 
mineralisatie, nitrificatie en denitrificatie. Perifyton speelt hierbij een 
belangrijke rol. 

• N-o name door h nten en verwijdering via maaien en afvoeren 

• Adsorptie, complexering en precipitatiereacties met mineralen in het 
sediment. 

• opname uit het water door algen en micro-organismen en opname uit 
sediment door anten. Verw··deri van P door maaien en afvoeren. 

• Fysische en chemische processen, zoals vervluchtiging, uitspoeling en foto
oxidatie. 

• Afbraak door mie nismen en opname door plant. 

• Opname door plant en verwijdering door maaien en afvoeren. 

• Sedimentatie en adsorptie aan de bodem. 

• Fysische en chemische processen, zoals fotolyse en sedimentatie. 

• Biologische processen, zoals predatie, uitscheiding van stoffen door planten 
en natuur! ke sterfte. 

• Sedimentatie. 

• Decompositie door micro-organismen in het sediment. 

• 
door waterplanten. 

• 
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6.2 Organische stof (BZV & CZV) 

Het BZV geeft de massahoeveelheid zuurstof (02) die door micro-organismen wordt verbruikt per 
liter water, gedurende een aaneengesloten periode van 5 dagen, bij 20 oe [Dien] . Het BZV geeft dus 
aan hoeveel verontreiniging, dat door microbacteriën kan worden omgezet, het water bevat. 
Het water dat de septic tank betreedt, reageert biologisch gemiddeld met 250-400 mg/1 zuurstof. 
Wanneer het water de septic tank verlaat is al40% van de biologische verontreiniging met zuurstof 
gereageerd. Dit betekent dat het influent van het helofytenfilter nog voor 150-240 mg/1 biologisch 
reactief materiaal bevat. Het water dat het helofytenfilter verlaat mag, volgends de IBA lllb 
normering, nog maximaal op biologische wijze met 40 mg/1 zuurstof reageren [CIW/CUWVO, 1999]. 
Het helofytenfilter verzorgt hierdoor een biologische zuurstofreactie van maximaal 200 mg/1. 

Het CZV is de massahoeveelheid zuurstof (02) die wordt verbruikt bij chemische oxidatie. [Dien] 
De septic tank faciliteert deze reactie niet, daarom zijn de influent concentratiesvan de septic tank 
hetzelfde als de effluent concentraties. Het water dat het helofytenfilter betreedt, bevat daardoor 
een chemische zuurstof reactiewaarde van gemiddeld 650-1000 mg/1. Het helofytenfilter effluent 
mag, volgends de IBA lllb normering op chemische wijze, nog met maximaal 200 mg/1 zuurstof 
reageren [CIW/CUWVO, 1999]. Het helofytenfilter moet dus voorzien in een chemische 
zuurstofreactie van maximaal 800 mg/1. 

In afbeelding 12 is de omzetting van koolstof (organische stof) in een zuiveringsmoeras weergegeven. 
Hierin is goed te zien dat koolstof na verschillende omzettingen tot C02 en CH4 in gasvorm het 
systeem verlaten. Daarnaast zal ook een deel van de gebonden koolstof bezinken. 
Ook laat deze afbeelding zien dat het noodzakelijk is om dood materiaal na de snoei te verwijderen, 
dit om te voorkomen dat het opgenomen stoffen weer in het systeem terecht komen. 

atmosfeer 

water ....... 
bodem 

aëroob 

anaëroob 

foto

auto-

C-kringloop 

• dood I 
I materiaal an.afbr. 

resp. 

fotosynth. 

Afbeelding 12 Omzetting van koolstof in een zuiveringsmoeras (d. =diffusie, an. =anaërobe abraak, 
aër. =aërobe afbraak, resp. =respiratie, fotosynth. =fotosynthese) {Wienk et al, 2000] 

d 

De processen die in het helofytenfilter voor verwijdering van organisch materiaal zorgen zijn 
[STOWA, 2005] : 
- Fysische processen zoals sedimentatie 
- Biologische processen zoals afbraak door micro-organismen 
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6.3 Zwevend stof 

De concentratie zwevende stof staat voor het aantal milligram aan vast materiaal per liter water. 
Voor de reductie van zwevend stof is geen reductiewaarde gegeven voor de septic tank gegeven. 
Vaak worden monsters van het te behandelen afvalwater na de septic tank en vetafscheider 
genomen, waarbij de feitelijke beginwaarde meestal op 200 mg/1 wordt gesteld [Dien). Met een 
gemiddelde concentratie van 300-450 mg/1 aan zwevende stof als gemiddeld afvalwater influent is 
dus een aanzienlijk deel van het zwevende stof verwijderd, wat neerkomt op een reductie van 33,3%-
55,5% [CIW/CUWVO, 1999]. 

Deze zwevende stof is in de regel zeer fijn materiaal en is voor bijvoorbeeld vissen schadelijk omdat 
het op de kieuwen neer kan slaan. Oppervlaktewater is daarom gebaat bij een concentratie die niet 
groter is dan 10 mg/1. De strengste lozingsnorm (IBA lllb) voor zwevende stof bedraagt echter 60 
mg/1. Verder is ook de helderheid van water sterk afhankelijk van het percentage zwevend stof 
[Dien] . Om te voldoen aan de normering moet er dus maximaal140 mg/1 aan zwevende stof worden 
onttrokken. Voor een ideale concentratie moet er zelfs 190 mg/1 worden onttrokken. 

Wanneer het te zuiveren water het helofytenfilter binnenkomt, bestaat het zwevend stof uit 
voornamelijk vlokken met bacteriën. In het zuiveringsmoeras wordt ook zwevend stof geproduceerd, 
wat bestaat uit fijn organisch materiaal, afkomstig van planten en algen. Het inkomend zwevend stof 
in een zuiveringsmoeras kan dus bezinken of afgebroken worden, maar het uitgaande water hoeft 
door productie niet minder zwevend stof te bevatten, wel zal dit van een andere kwaliteit zijn [Toet, 
2001]. 

Zoals eerder gezegd kan zwevend stof uit het water worden verwijderd door afbraak of sedimentatie, 
daarnaast kan het ook door filtering uit het water gescheiden worden. 
Afbraak van zwevende stof valt onder de afbraak van organische stof en is reeds behandeld. 
In het geval van sedimentatie kan het vuil, door de lage stroomsnelheid van het water, bezinken. 
Wanneer de stroomsnelheid echter de kritische waarde van 0,3-0,5 m/s overschrijdt, kan het 
neergeslagen stof weer "opwaaien" en treedt resuspensie op. Resuspensie kan ook veroorzaakt 
worden door indgeïnduceerde golven, bioturbatie door fauna en gasvorming. Snelle stroming, 
golven, fauna en gasvorming moeten op de bezinklocatie dus voorkomen worden. 
Filtering is een fysisch proces waarbij onopgeloste bestanddelen door vegetatie of bodemdeeltjes 
worden ingevangen. Een aandachtspunt hierbij is, dat door filtering kan de doorstroming beperkt kan 
worden. Dit staat bekend als het dichtslibben van het filter. Dit moet uiteraard voorkomen worden 
en bezinking heeft daardoor de voorkeur. 
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6.4 Stikstofverbindingen 

Het totaal aan stikstof bestaat uit : Kjeldahl-stikstof (organisch gebonden N en NH4-N), nitraat (N03)

stikstof en nitriet (N0 2)-stikstof. [Dien] 

Het water dat het helofytenfilter betreedt, bevat gemiddeld 65-100 mg/1 aan stikstofverbindingen. 
Een deel hiervan bestaat uit Kjeldahl-stikstof. Voor dit deel van de stikstofbelasting van het water 
biedt een septic tank volgends het CIW/CUWVO (1999) een reductie van 15%. Voor de totale 
hoeveelheid wordt echter geen reductie aangegeven. Hierdoor moet er worden uitgegaan van een 
maximale belasting van het helofytenfilter. Het water dat het helofytenfilter verlaat mag volgends de 
IBA lllb normering maximaal 60 mg/1 stikstofverbindingen bevatten. Dit betekend dat het 
helofytenfilter maximaal 40 mg/1 aan het water moet ontrekken. 

In afbeelding 13 zijn de chemische reacties rondom stikstof in een helofytengevel weergegeven. 
Nagenoeg alle omzettingsreacties die p'laatsvinden, gebeuren onder invloed van bacteriën en 
schimmels. Het is goed te zien dat er zich aerobe en anaerobe processen voordoen en dat deze 
omzettingen achtereenvolgends aeroob en anaeroob of anaeroob en aeroob plaatsvinden. Beide 
stromingsrichtingen moeten dus voorkomen om alle omzettingen te kunnen laten plaatsvinden. Ook 
is te zien op wat voor manier stikstof aan het systeem wordt onttrokken . Zo is te zien dat ammonium 
(NH/) en ammoniak (NH 3} worden afgestaan aan de atmosfeer. Ook worden er stikstofverbindingen 
opgenomen door vegetatie (fotoautotrofen) welke op zijn beurt door snoei aan het systeem 
onttrokken kan worden . Ook laat dit wederom zien dat het noodzakelijk is om dood materiaal na de 
snoei te verwijderen . 

N-kringloop 

atmosfeer 

water ....... 
foto-

bodem 

aëroob 
-

anaëroob 

opname 

Afbeelding 13 Stikstofkringloop in een zuiveringsmoeras (d =diffusie, min.= mineralisatie, om. v .= ammoniakvervluchtiging, 
denitrif. =denitrificatie, nitrif. =nitrificatie, dis .nit.red. = dissimilatieve nitraat reductie, opname= opname door vegetatie, 
atm . dep. =atmosferische depositie) {Wienk et al, 2000} 

De processen die leiden tot de uiteindelijke verwijdering van stikstof zijn [SiOWA, 2005] : 
- De omzetting van organisch N, nitraat of ammonium tot stikstofgas via de bacteriële processen 
mineralisatie, nitrificatie en denitrificatie 
-De opname van N door de plant en verwijdering via maaien 
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6.5 Fosforverbindingen 

Het menselijk afvalwater bevat gemiddeld totaal 6-16 mg/1 aan fosfor. De septic tank heeft wel 
invloed op de fosforconcentratie, deze vangt hier namelijk 15% van af. Het influent van het 
helofytenfilter bevat dus gemiddeld 5,1-13,6 mg/1 fosfor. Het water dat het helofytenfilter verlaat 
mag volgends de IBA lllb normering maximaal 6 mg/1 bevatten waardoor er nog maximaal 7,6 mg/1 
uit het water moet worden verwijderd [CIW/CUWVO, 1999]. 

Het helofytenfilter scoorde als beste op het gebied van fosforverwijdering. In afbeelding 14 is het 
gedrag van fosfaten in een verticaal doorstroomd helofytenfilter weergegeven. Een gedetailleerdere 
scheikundige kringloop is weergegeven in afbeelding 15. 

OPPERVLAKTEWATER 

opgelost fosfaat (an)organlsch ge~ ,..__., 7~l~. r ./ 
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\ .. ~;: L -~ -- ,,.~.____Jf_~ 
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--- --
Afbeelding 14 Fosfor in een verticooi doorstroomd helofytenfilter {STOWA, 2005} 
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Afbeelding 15Kringloop van fosfor in een zuiveringsmoeras (d. =diffusie, min. =mineralisatie, imm. = 
immoblisatie, opname= opname door vegetatie, ads. =adsorptie, fix. =fixatie) {Wienk et al, 2000} 
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In afbeelding 15 is te zien dat, in tegenstelling tot andere IBA systemen, de beplanting een deel van 
de aanwezige fosfaten opneemt. Door te oogsten en het geoogste te verwijderen verdwijnt dit uit 
het systeem. Ook is het mogelijk om het overschot aan fosfor te binden. Hierdoor wordt het niet 
verwijderd, maar in het systeem gebufferd. Deze buffering vindt plaats door adsorbtie, complexering 
en precipitatiereacties met toegevoegde aluminium-, ijzer-, calcium en kleimineralen in het substraat 
[Brix, 1993]. 
Hierdoor zijn helofytenfilters als geen ander filtersysteem in staat om fosfaten uit het water te 
verwijderen. 

De processen die fosfor onttrekken aan het te zuiveren water zijn [STOWA, 2005]: 
- Adsorptie aan sediment 
-Opname uit het water door algen en micro-organismen 
-Opname uit sediment door planten 
-Precipitatie vanuit water 

Omdat het helofytenfilter een fosfaatopslag kent, kent het ook een verzadiging. Naar schatting gaan 
helofytenfilters 10 tot 25 jaar mee voordat het filter verzadigd raakt met fosfaat en het verzadigde 
filterzand afgevoerd moet worden [CIW/CUWVO, 1999]. 
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6.6 Pathegenen 

Wanneer afvalwater ingezet wordt om te irrigeren, moet er rekening worden gehouden met 
mogelijke gezondheidsrisico's die hiermee optreden. Afvalwater, vooral wanneer ook zwart water 
wordt gebruikt, kan veel ziekteverwekkers bevatten. In ontlasting komen namelijk bacteriën, 
virussen, schimmels, protozoa en helminten (wormen) voor, de veroorzakers van maagdarm infecties 
bij de mens. Gelukkig is dit gebied uitvoerig onderzocht en zijn gezondheidsrisico's hierdoor goed te 
minimaliseren [Strauss, M., 2000]. Omdat eetbare beplanting ook tot de mogelijkheden behoren (zie 
hoofdstuk "beplanting") worden ook de gezondheidsrisico's hiervoor behandeld. 

6.6.1 Pathogene gezondheidsrisico's door irrigatie met afvalwater 

Om de hygiënische kwaliteit van water, betreffende pathogene organismen, te kunnen meten en 
beoordelen wordt gebruik gemaakt van indicatororganismen als coliforme bacteriën. Omdat deze 
afkomstig zijn van menselijke feces, is er een directe relatie met de herkomst uit afvalwater. 
Behalve Escherichia co/i bacteriën, worden ook streptokokken gebruikt als indicatororganismen. Deze 
zijn eveneens afkomstig van menselijke feces, maar kunnen langer overleven in water en bodem. 
Fecale coliformen zijn geen geschikte indicatororganismen voor virussen, omdat virussen veel 
persistenter zijn. Als indicator voor virussen worden bacteriofagen (virussen die bacteriën infecteren) 
gebruikt, zoals MS2 [Havelaar 1986, Kadlec & Knight 1996]. 

In Nederland gelden normen voor de aanwezigheid van pathogene organismen in oppervlaktewater. 
Voor thermotolerante coli's geld een concentratie van 20 MPN/ml (Most probable number/ml; 
80%iel) en de afwezigheid van enterovirussen en fagen [NW4, 1998]. Afvalwater bevat grote 
hoeveelheden bacteriën, die voornamelijk afkomstig zijn van menselijke darmflora. Deze kunnen ook 
gegroeid zijn in eerdere zuivering, in dit geval zullen ze vooral in vlokken aan elkaar gehecht zijn. 

Besmetting 
Om inzicht te krijgen in het gevaar voor de gezondheid moet worden beschouwd hoe mensen ziek 
kunnen worden van het afvalwater. Allereerst worden pathogenen (ziekteverwekkers van 
biologische oorsprong) beschouwd, in het onderdeel 
Volgends Strauss (2000) kan het gebruik van afvalwater (inclusief zwart water) in de landbouw of 
visteelt alleen maar in een werkelijk risico voor de volksgezondheid resulteren wanneer alle volgende 
voorwaarden optreden. 

(a) Dat, ofwel een infectieuze dosis van een uitgescheiden pathogeen het veld of de vijver bereikt, 
of de ziekteverwekker zich vermenigvuldigt in het veld of vijver om een infectieuze dosis 
vormen; 

(b) Dat deze infectieuze dosis een menselijke gastheer bereikt; 
(c) Dat deze gastheer wordt besmet, en 
(d) Dat deze besmetting ziekte of verdere transmissie veroorzaakt. 

(a), (b) en (c) vormen de potentiële risico's en (d) het feitelijke risico voor de volksgezondheid. Als (d) 
niet plaatsvindt, blijven de risico's voor de volksgezondheid slechts potentieel. In afbeelding 16 is 
deze weg van besmetting grafisch weergegeven. 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat - Ontwerp helofytengevel 
P.M .F. van de Wouw 

-42-



r-Pathogen - Host Relationship---." 

Pathogen 
Factors 

Residualload 

Latency 

Persistence, die-off 

lnfective dose 

Species, strain 

Transmtsston Routes 

Hygiene habits l 
Sanitation pattem J 
Dietary habits 

lmmunity: 
• Natural 
• Acquired through infection 
• Acquired through vaccination 
• Of new-born acquired through 

placenta and mother's milk 

Other Factors: 
• Age and sex 
• Health status 
• Nutrition. diet 
• Hygiene 
• Season 

,. Exposure 

Host 
Factors 

Afbeelding 16 Pathogeen-Gastheer relatie voor de overdracht van uitwerpselen gerelateerde infecties van een 
geïnfecteerde naar een nieuwe gastheer [Strauss, M., 2000} 

De werkelijke risico's voor de volksgezondheid, door het gebruik van afvalwater en uitwerpselen voor 
irrigatie en bemesting, kan volgends Strauss (2000) worden onderverdeeld in drie categorieën: 

• Risico voor de consument- de invloed op consumenten van de met afval geteelde gewassen 

• Risico voor boeren of vissers- de invloed op werknemers die worden blootgesteld aan het afva ~ in 
de landbouw en visteelt 

• Risico voor omwonenden- de invloed op bevolkingsgroepen die dicht bij een afvalwater 
gebruikend bedrijf wonen 

Wanneer alle soorten eetbare gewassen worden gekweekt met gebruik van afvalwater en ontlasting, 

dan bestaat er een risico voor zowel de consument als de verbouwer. Wanneer echter specifiek 
wordt gekozen om gewassen te verbouwen die gekookt of verwerkt worden geconsumeerd, dan 
wordt het risico voor de consument geëlimineerd en blijft alleen het risico voor de verbouwer over. 
Ook de manier van irrigeren beïnvloedt het risico op maagdarm infecties. Zo is het risico voor boeren 
het grootste wanneeroverstromings-of vorenirrigatie wordt toegepast. Wanneer echter wordt 
gekozen voor beregening, dan levert dit het meeste risico op voor de consument. Daarnaast levert 
deze vorm van irrigatie, door aerosol verspreiding, mogelijk ook een gevaar op voor omwonenden. 
Voor omwonenden levert verder alleen direct contact met het geïrrigeerde een gezondheidsrisico 
op. Voor kinderen onder de 15 levert contact met het afvalwater altijd een verhoogd risico op. 
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Van grote invloed op de overdracht van uitgescheiden ziekteverwekkers is het afsterven of overleven 
van de ziekteverwekker. In principe sterven alle ziekteverwekkers af na uitscheiding. Uiteraard zijn er 
uitzonderingen op deze regel waaronder salmonella. 

ledere ziekteverwekker heeft zijn eigen resistentie tegen het afsterven. Dit kan echter wel beïnvloedt 
worden door temperatuur, droogte en UV-licht. Met een toename van deze invloedsfactoren 
vergroot het afsterven evenredig. In tabel14 is weergegeven hoelang de belangrijkste 
ziekteverwekkers blijven leven. Hierin is ook te zien dat, door gunstige invloedsfactoren, in een 
tropisch klimaat de levensduur aanmerkelijk korter is dan .in een gematigd klimaat. In afbeelding 17 is 
daarnaast te zien hoe de levensduur zich verhoud tussen de grond en gewassen. [Strauss, 2000] 

Organisme Gematigd klimaat Tropisch klimaat 

(10-15 ·q 1 (20-30 •q 1 

[Dagen) [Dagen] 

• Virussen < 100 < 20 

• Bacteriën 
- Salmonella < 100 < 30 
- Cholera < 30 < 5 
- Fecale coliformen 2 < 150 < 50 

• Protozoa 
- Amoebische cysten < 30 < 15 

• Helminten 
- Ascaris eieren 2-3 Jaar 10-12 Maanden 
- lintworm eieren 12 Maanden 6 Maanden 

1 Wanneer blootgesteld aan de drogende zon, dan zijn de overlevingsperloden veel korter 
2 Fecale coliformen zijn cammensale bacteriën (geen ziekteverwekkers) van de menselijke darmen en worden 

gebruikt als indicator organismen voor Uitgescheiden ziekteverwekkers 
.. 

Tabel14 Gemiddelde overlevmgst!Jd Ziekteverwekkers m nor fecaal slib bij omgevmgsremperatuur [Feachem et al., 1983.; 
Strauss, 1985; Schwartzbrod J. & L.,1994} 
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Afbeelding 17 Overleven van ziekteverwekkers op grond en gewassen in warm klimaat[Strauss, M., 2000} 
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Uiteraard is niet alleen het contact zelf, maar ook de mate waarin er ziekteverwekker het lichaam 
betreden van belang voor feitelijke infectie. De benodigde dosis om een menselijke gastheer ziek te 
maken wordt weergegeven als de infectieuze dosis. Deze dosis varieert per ziekteverwekker, zo is de 
infectieuze dosis voor helminten (wormen), protozoa en virussen laag (<102

) . Voor bacteriën, is deze 
medium(:::: 104

) tot hoog(> 106
). [Strauss, 2000] 

Behalve onderzoek naar ziekteverwekkers en besmetting is er ook specifiek onderzoek uitgevoerd 
naar de relatie tussen irrigatie en bemesting met afvalwater en optredende ziekten. De belangrijkste 
conclusies van deze onderzoeken [Shuval et al., 1986; Blumenthal, 2000; Strauss, 2000] zijn: 

• Irrigatie van gewassen met on behandeld afvalwater veroorzaakt aanzienlijke meer 
infecties met intestinale nematoden. Dit is zowel bij de consument van de geïrrigeerde teelt 
als bij diegenen die werken in de geïrrigeerde velden. De laatste, vooral wanneer gewerkt wordt 
op blote voeten, hebben vaker meer intense infecties (voornamelijk met haakwormen) dan 
degenen die niet werkzaam zijn in met afvalwater geïrrigeerde velden. 

• Irrigatie van gewassen met adequaat behandeld afvalwater leidt niet tot een vermeerdering van 
intestinale nematoden infecties onder veld werknemers of consumenten, tenzij omstandigheden 
ontstaan (lagere gemiddelde temperatuur, bovengrondse irrigatie met afvalwater) waarbij de 
langere overleving van de nematode eieren, die het irrigatiewater mogelijk nog bevat, de 
overhand krijgen . 

• Cholera, en waarschijnlijk ook tyfus, kunnen effectief worden overgebracht door de irrigatie van 
groenten met onbehandeld afvalwater. 

• Runderen, die grazen op weiden bevloeid met onbehandeld afvalwater, kunnen besmet raken 
met runderlintworm, maar er is weinig bewijs voor de daadwerkelijke risico's van menselijke 
besmetting. 

• Er is slechts beperkt bewijs dat de gezondheid van omwonenden, van met onbehandeld 
afvalwater geirrigeerde velden, negatief beïnvloed wordt door direct contact met de bodem, of 
indirect via contact met de landarbeiders. In ,gemeenschappen met hoge normen van 
persoonlijke hygiëne, blijven negatieve gevolgen meestal beperkt tot een overmatig voorkomen 
van goedaardige gastro-enteritis, vaak van virale oorzaak, hoewel er ook sprake kan zijn van een 
overmaat aan bacteriële infecties. 

• Beregening met behandeld afvalwater kan de aerosol overdracht van uitgescheiden virussen 
bevorderen. De overdracht van ziekte is in de praktijk waarschijnlijk zeldzaam, omdat de meeste 
mensen een hoge mate van immuniteit voor virale ziekte hebben die inheems is in hun 
gemeenschap. 

• Kinderen kunnen worden geïnfecteerd door nematoden wanneer ze, door werkzaamheden of 
spelen, in contact komen met afvalwater, welke mogelijk geen behandeling heeft ondergaan om 
de concentratie nematode eieren tot vrijwel nul te reduceren. 

6.6.2 Pathogene gezondheidsrisico's door irrigatie met afvalwater voorkomen 

De mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de verwijdering van pathogen en in 
zuiveringsmoerassen zijn [STOWA, 2005] : 
-Sedimentatie 
-Predatie (door o.a. nematoden) 
-Natuurlijke sterfte 
- Uitscheiding van stoffen door wortels van macrofyten 
- Fotolyse (afbraak onder invloed van licht) 

Verblijftijd en stroomsnelheid 
In het onderzoek van Schreijer et al. (2000) naar een zuiveringsmoeras op Texel werden bij een 
verbl ijftijd vanaf twee dagen reeds concent raties van 10 MPN/ml behaald. Een verblijftijd van drie 
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dagen lijkt voldoende te zijn om aan de zwemwaternorm voor het ontvangende oppervlaktewater te 
voldoen. 
In tegenstelling tot vloeivelden en infiltratievelden is de invloed van de verblijftijd op de verwijdering 
in een wortelzonesysteem niet duidelijk [Decamp & Warren 2000] . 

Zuiveringsmoerassen die zwevend stof verwijderen, worden ook geacht pathogene organismen te 
verwijderen. Bij het ontwerp van zuiveringsmoerassen is het primaire doel zelden de verwijdering 
van pathogen en, maar als de condities voor zwevend-stofbezinking goed zijn, zullen ook pathogen en 
verwijderd worden [Butler 1993, Kadlec & Knight 1996]. Actiefslibvlokken, die gegroeid zijn in een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) en uitspoelen met het effluent, zullen wegens hun grootte en 
dichtheid gemakkelijk bezinken in een voorbezinksloot of een moerassysteem. 

Vegetatie 
De invloed van vegetatie op de mate van desinfectie is onduidelijk. Uit een onderzoek dat door 
Perkins & Hunter (2000) is uitgevoerd, blijkt dat stro een gelijke of zelfs betere reductie van 
pathogene bacteriën veroorzaakt als beplanting. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de vergroting 
van het oppervlak waaraan bacteriën zich kunnen hechten. Vreemd genoeg was de reductie in een 
leeg systeem even groot als een beplant systeem [Schreijer et al., 2000]. 
In wortelzonesystemen worden ook hoge verwijderingpercentages van coliforme bacteriën behaald 
(> 95%). Hierbij wordt de desinfectie toegeschreven aan exudaten die door wortels worden 
uitgescheiden, deze bevorderen de groei van antibiotische bacteriën in de rhizosfeer [Decamp & 
Warren 2000]. 

Seizoen 
De mate van desinfectie is ook afhankelijk van het seizoen; zo zal de afbraak onder invloed van licht 
in de winter minder zijn dan in de zomer. Hiertoe moet het licht het water echter wel kunnen 
bereiken. 

Contact 
Op basis van de manieren om besmet te raken, kunnen ook de maatregelen tegen besmetting 
worden gevonden. Strauss (2000) duid op basis hiervan vier fundamentele opties om de gezondheid 
te beschermen tegen de overdracht van uitgescheiden ziekteverwekkers: 

• Behandeling van fecaal slib en afvalwater 
• Beperking van het geteelde gewas 
• Keuze van methoden voor de toepassing van de afvalstoffen op de bodem of gewassen 
• Controle van blootgestelde mensen, en verbeterde persoonlijke en huishoudelijke hygiëne 

Zoals eerder vermeld moet aan alle voorwaarden van overdracht worden voldaan om tot een 
daadwerkelijke besmetting te komen. Dit betekend dat iedere onderbreking in de lijn van 
geïnfecteerde naar nieuwe gastheer niet tot een besmetting zal leiden. In afbeelding 18 is 
weergegeven welke besmettingslijnen op deze manier worden onderbroken. 
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Afbeelding 18 Onderbrekingsmaatregelen tegen potentiële overdracht van 
uitgescheiden ziekteverwekkers {Mara and Cairncross, 1989/ 

De behandeling van het fecaal slib en het afvalwater richt zich op het minimaliseren van de 
ziekteverwekkers alvorens er via contact overdracht kan plaatsvinden. Wanneer volledige 
behandeling wordt toegepast zijn zelfs alle ziekteverwekkers uit het afvalwater verdwenen. Toch 
blijft een inzet van meerdere barrières aan te raden. 
Wanneer een gewas wordt geteeld dat bedoeld is voor consumptie, moet er gekozen worden voor 
een gewas dat nadere bewerking nodig heeft alvorens het geconsumeerd wordt. 
Door irrigatie en bemesting (met afvalwater en slib) onder het oppervlak te laten plaatsvinden, is de 
kans op contactoverdracht het kleinst. 
Doorverbeterde hygiëne wordt de kans op overdracht, infectie en ziekte geminimaliseerd. In 
combinatie met regelmatige controle van blootgestelde mensen, kan een mogelijke besmetting tijdig 
worden gesignaleerd en behandeld voordat verdere overdracht plaatsvindt. 
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6.7 Zware metalen 

Naast pathogene (ziekteverwekkers van biologische oorsprong), bestaan er ook niet-pathogene 
gezondheidsrisico's. In het geval van afvalwatergebruik betreft het gezondheidsrisico dan chemische 
verontreiniging. Volgends Strauss (2000) kan dit risico op de lange termijn veel groter en relevanter 
blijken te zijn dan het risico van pathogenen. 
Dit komt doordat de diagnose voor vergiftiging moeilijk te stellen is en het ziekteverloop onbekend. 
Daarnaast gaat het hierbij vaak om lange termijn effecten en een levenslang ziekteverloop [Chang et 
al., 1995]. 

Cadmium, koper, chroom, kwik, nikkel, zink, arseen en lood worden tot de groep van zware metalen 
gerekend. Omdat deze stoffen schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu, moeten deze verwijdert 
worden alvorens het water hergebruikt kan worden. Door sedimentatie, adsorptie en opname door 
planten kunnen zware metalen uit het water worden verwijderd. 

Ook door binding aan de bodem worden zware metalen uit het water verwijderd. Hierbij worden ze 
weliswaar uit het water gehaald, maar kunnen ze zonder substraatwisseling niet uit het systeem 
worden verwijderd . Het substraat werkt hierbij dus als opslag van zware metalen. Het in de bodem 
aanwezige AVS (acid volatile sulfide) immobiliseert metalen tot de maximale bindingscapaciteit aan 
sulfide is bereikt. Hierna worden de metalen aan organische stof gebonden. Voor de 
langetermijnopslag van metalen in de bodem is het dus van belang dat organische 
koolstofbindingsites in de bodem worden opgebouwd (Wood & Shelley 1999]. 
Bij verzadiging van de bindingsites worden er geen metalen meer opgenomen. Om snel aan de 
benodigde hoeveelheid organische stof in het substraat te komen wordt er stro in het substraat 
ingewerkt. Na verloop van tijd nemen afstervende plantenwortels deze functie over [Dien]. 

Wanneer eetbare planten in de helofytengevel worden toegepast, moet de aanwezigheid van zware 
metalen in dat deel van de helofytengevel worden geminimaliseerd. Door de ophoping van 
chemische bestanddelen, voornamelijk zware metalen, maar ook refractaire organische stoffen, kan 
het noodzakelijk zijn om het gebruik van slib te beperken om accumulatie van zware metalen in de 
bodem en gewassen te beperken. Er bestaan in veellanden behalve regelgeving omtrent de 
maximale jaarlijkse belasting (kg I ha · Year) van bepaalde zware metalen op de grond, ook normen 
met betrekking tot de maximale concentraties zware metalen in slib aangebracht in de bodem 
[Matthews, 1996]. In tabel15 zijn de gemiddelde concentraties zware metalen in slib weergegeven 
voor Bangkok, Manilla en de VS. Ook is de Europese regelgeving met betrekking tot zware metalen in 
slib hierin weergegeven. 

Concentraties zware metalen in septage [g/kg TS] 

Bangkok Manilla vs EU-norm voor slib 
(15 monsters) (12 monsters) Gemiddeld 

Cd 2,8 5,3 18 20-40 

Pb 6,8 84 215 750- 1,200 

Cu 289 64 165 1,000- 1,750 

Zn 2085 1937 1260 2,500- 4,000 

Cr 20 16 28 1,000- 1,500 
TabellS Gemtddelde concentrattes zware metalen tn sltb en EU-norm voor toelaatbare mveaus tn sltb gebrut kt tn de 

landbauw {Heinss et a/.,1998] 
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Zoals in tabel15 te zien is, kan septage veilig toegepast worden als meststof in de landbouw. Wel 
zullen er zware metalen in de gewassen terecht komen . Door de ophoping van zware metalen in de 
grond is het noodzakelijk om hier echter wel rekening mee te houden [Strauss, 2000]1. 
Vooral wanneer septage uit een waterzuiveringsinstallat ie wordt gebruikt, waar verzameld water 
wordt behandeld, bestaat de kans op te grote concentraties zware metalen. Wanneer septage uit 
een lokale septic tank wordt gebruikt is deze kans vele malen kleiner [Chang et al. , 1995) . 
Septage kan dus gebruikt worden voor gewasbemesting onder de voorwaarde dat het voldoet aan de 
geldende normen voor slibgebruik. 

Chang et al. (1995) halen eerdere onderzoeken aan waarin is aangetoond dat het effluent van 
zwartwaterbehandeling nog slechts sporen van giftige chemicaliën bevat. Bij de behandeling van 
zwart water worden deze namelijk uit de vloeibare fractie tijdens de behandeling verwijderd. Dit 
komt doordat ze aan zwevende deeltjes adsorberen en in het slib belanden. 
Het gebruik van effluent water is hierdoor volledig veilig om voor gewasirrigatie te gebruiken. 

Daarnaast zijn planten zijn in staat om grote hoeveelheden zware metalen te accumuleren. Hoewel 
hoge concentraties van metalen ook schadelijk zijn voor de plant, kunnen de negatieve effecten door 
verschillende mechanismen in de plant worden gereduceerd. De omstandigheden in de rhizosfeer 
kunnen een verhoging van de beschikbaarheid van metalen voor de plant veroorzaken. Daarnaast is 
er een seizoensvariatie in de metaalopname door planten; de hoogste concentraties in de plant 
worden gevonden in de zomer, gevolgd door het voorjaar en de winter en de concentraties zijn in de 
herfst het laagst. Er is ook een verschil in de metaalopname tussen verschillende planten. Zo heeft 
Riet (Phragmites australis) een langer groeiseizoen dan de Grote lisdodde (Typha latifolia), waardoor 
de opname door Grote lisdodde in zomer en voorjaar het grootst is en Riet pas in herfst en winter. 
Om de opname te bevorderen zouden meerdere soorten in een zuiveringsmoeras opgenomen 
kunnen worden [Scholes et al., 1999). Om zoveel mogelijk zware metalen uit het water te 
verwijderen, kan de oogst op de maximale concentratie worden afgestemd. 
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6.8 Waterbalans biologische behandeling 

In het helofytenfilter treedt er een verandering in de waterstroom op. Enerzijds verlaat water het 
systeem onder invloed van evapotranspiratie, anderzijds betreedt water het systeem door middel 
van neerslagopvang. 

6.8.1 Evapotranspiratie 
Door de evapotranspiratie die optreedt uit de helofyten en het substraat verlaat water het systeem. 
Om een voorspelling te kunnen doen van de productie van huishoudwater uit afvalwater is het 
noodzakelijk om alle waterstromen in beeld te brengen. Door een model op te stellen van de 
optredende evapotranspiratie onder de geldende omstandigheden, kan een indicatie van deze 
verdamping worden opgesteld. Door het FAO Penman-Monteith model in te vullen met de 
gemiddelde klimaatdata kan een referentie-evapotranspiratie voor de locatie worden opgesteld. 
Wanneer deze verrekend wordt met de waarden die gevonden zijn bij het praktisch onderzoek naar 
de waterbalans van groene gevelsystemen, kan een meer accurate benadering van de 
daadwerkelijke evapotranspiratie worden opgesteld. Doordat de helofytengevel meer op het 
baksysteem zallijken als op het paneelsysteem, wordt er uitgegaan van de waarden die bepaald zijn 
voor het Greenwave systeem. In afbeelding 19 is zowel voor Surabaya als voor Eindhoven de 
evapotranspiratie per m2 geveloppervlak opgesteld. 
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Month 
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- Refcrencc Ev<Jpotrunspiration/ycur Eindhoven (rmn/duy) 

- Rcfcrcnce Evapotrunspirulion/ycar Sur<Jbuy<J (rnrn/d<Jy) 

Afbeelding 19 Evapotranspiratie Eindhoven & Surabaya 

nov dec 

In de grafiek is te zien dat de evapotranspiratie in Eindhoven een sinus volgt en verloopt tussen 0,6 
en 2,0 mm. In de grafiek is ook te zien dat de evapotranspiratie in Surabaya meer als twee keer zo 
hoog ligt als de maximum verdamping in Eindhoven. Daarnaast is ook goed te zien dat de grafiek 
geen duidelijke sinus volgt en dat de variatie in de evapotranspiratie veel kleiner is (tussen de 4,1 en 
4,8 mm). De gemiddelde jaarlijkse evapotranspiratie bedraagt per m2 geveloppervlak voor Eindhoven 
1,23 mm en voor Surabaya 4,34 mm. 
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6.8.2 Neerslagopvang 
Behalve het IBA effluent, treedt ook regenwater tot het helofytenfilter toe. Het regenwater betreedt 
het filter simpelweg door erin te regenen. In de onderverdeling komt naar voren dat water, 
afkomstig van neersl'ag, niet onder grijs water valt. In tegenstelling tot grijs water is hemelwater 
namelijk zacht en zuiver. Het hemelwater kan dan ook na eenvoudige filtering direct worden ingezet 
als huishoudwater. Het hemelwater dat door het dak, of door de gevel wordt gevangen, wordt 
rechtstreeks in het helofytenfilter gezuiverd en kent dus geen losse opvang of filtering. 

Behalve dat er rechtstreeks een bijdrage wordt geleverd aan de hoeveelheid gezuiverd water, heeft 
neerslagopvang nog een andere functie. Door de toevoeging van schoon water, wordt het te 
behandelende water namelijk verdund. Hierdoor neemt de concentratie van de vervuiling af 
waardoor een minder intensieve zuivering door de helofyten kan volstaan voor de gewenste 
waterkwaliteit. In afbeelding 20 is de neerslagopvang voor zowel Eindhoven als Surabaya 
weergegeven. Deze grafieken zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar 
waterbalans van het Greenwave systeem. 
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Afbeelding ZO Neerslagopvang Eindhoven & Surabaya 

nov dec 

De neerslagopvang in Eindhoven is tussen 0,4 en 0,6 mm en het ,gehele jaar van nagenoeg gelijke 
grootte. De neerslagopvang in Surabaya kent daarentegen, met een neerslagopvang tussen 0,1 de 
2,3 mm, een veel grotere variatie en een nagenoeg droge periode. Daarnaast verloopt deze wel 
volgens een sinusvorm. Het jaargemiddelde komt voor Eindhoven op 0,6 mm en voor Surabaya op 
1,1mm. 

Doordat de verdunning onder invloed van neerslag niet constant aanwezig is, kan de benodigde 
zuivering door het helofytenfilter niet verlaagd worden. Deze zuivering moet plaatsvinden na de 
septic tank waardoor deze nog steeds de waarden kent zoals weergegeven in tabel16. 
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Parameter mg/1 

czv 450-800 

BZV 110-200 

Zwevende stof 240-190 

Totaal N 5-40 

Totaal P 0-7,6 

Tabel16 Benodigde zuivering door helofytenfilter na septic tank voor /BA 11/b kwalificatie 

6.8.3 Watervariatie door evapotranspiratie & neerslagopvang 
Doordat zowel de toe- als afvoer van water bekend zijn, kan een gemiddelde water toe- of afname 
voor het gehele jaar worden bepaald. Deze gemiddelde variatie in de waterstroom is weergegeven in 
afbeelding 21. 
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Afbeelding 21 Watervariatie door evapotranspiratie & neerslagopvang 

dec 

Wanneer de watervariatie wordt beschouwd die onder invloed van evapotranspiratie en 
neerslagopvang optreedt, ontstaan voor zowel Eindhoven als voor Surabaya opvallende grafieken. 

Alleen voor Eindhoven kan de neerslag, vanaf halverwege november tot halverwege januari, zorg 
dragen voor de benodigde irrigatie. Dit is ook gebleken uit het nagenoeg ontbreken van irrigatie van 
het Greenwave systeem tijdens het praktisch onderzoek. Gedurende de rest van het jaar verliest het 
systeem meer water dan het opvangt, namelijk Q, 7 mm per dag. Over het gehele jaar bedraagt het 
waterverlies 236,3 mm per m2 gevel. 

Door de grote mate aan evapotranspiratie in combinatie met een dal in de neerslag ligt de 
watervariatie van het systeem in Surabaya een stuk lager. Hierbij treedt een constante waterafname 
op die varieert tussen de 1,9 en 4,5 mrn/dag. Deze afname betekent niet alleen dat er veel water het 
systeem verlaat, maar ook dat er hierdoor veel koeling optreedt. De afname van water moet dus niet 
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worden gezien als verlies, maar als inzet voor koeling. Bij de beschouwing van het jaarlijkse 
waterverlies per m 2 gevel, blijkt met een gemiddelde verdamping van 3,3 mm/dag, het totaal op 
1198,8 mm neer te komen. 

In Surabaya blijkt 1 m 2 gevel per jaar dus evenveel water te verbruiken als tien personen per dag. Het 
afvalwater van één persoon kan dus een gevel van 36,5 m 2 in leven houden. 
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6.9 Capaciteit helofytengevel 

Het is van belang dat de capaciteit van de helofytengevel voldoende groot is om de hoeveelheid 
afvalwater die wordt geproduceerd te verwerken. De benodigde oppervlakte die vaak wordt vermeld 
varieert van 3-5 tot 1m2 per persoon. Hierbij is de mate van verontreiniging vaak niet weergegeven 
en is ook de IBA classificatie onbekend. 

Met behulp van een capaciteitsberekening kan het benodigde oppervlak aan helofyten worden 
bepaald. Vuistregels op dit gebied gaan, voor het gemiddelde afvalwater, uit van 100-300 m3 /ha/dag 
[Ridder, 1996; Duel et al., 1991]. De formule waaruit het benodigde oppervlak volgt is dan: 

Waarbij: 
Ah = Benodigde oppervlak aan helofytenfilter (ha) 
O..n =Hydraulische belasting (m 3/dag) 
Hmax =Maximale hydraulische belasting (m 3 /ha/dag) 

Hiermee kan aan de hand van het instromend debiet eenvoudig een oppervlakte worden bepaald. De 
hydraulische belasting is voor Nederland 114,81/p/dag en voor Indonesië 114,0 1/p/dag (tabel9). Het 
maximumverbruik is maatgevend en dus nagenoeg gelijk. 

Ah =Benodigde oppervlak aan helofytenfilter (ha) 
O..n =0,1148m 3/dag 
Hmax =Maximale hydraulische belasting m3/ha/dag 

Ah min= 0,1148 I 300 = 3,8 m2 

Ahmax = 0,1148 I 100 = 11,5 m2 

Op basis van deze vuistregel zou het benodigde oppervlak 3,8-11,5 m2 zijn. Hierbij moet vermeld 
worden dat ook hier de exacte classificatie ontbreekt, het water is echter wel schoon genoeg voor 
lozing op het oppervlaktewater, het betreft hier dus in ieder geval een IBA I systeem. 

Beter zou het zijn om het benodigde oppervlak op basis van de nutriëntconcentraties te bepalen. 
Hiermee kan dan ook rekening worden gehouden met de gewenste IBA classificering. Bij de zuivering 
van water zijn, in een IBA lllb systeem, de stikstof- en fosforverbindingen maatgevend. Meuleman 
heeft de maximale belasting met stikstof- en fosforverbindingen voor helofytenfilters bepaald, in 
tabel17 zijn de resultaten weergegeven. 
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Tabel17 Maximale belasting met N en P (kg/ha/jaar) van helafytenfilters ten behoeve van de zuivering van afvalwater en 
ten behoeve van de zuivering van oppervlaktewater [Meuleman, 1999/ 

Met behulp van de maximale belasting, de nutriëntenconcentraties van het influent en de 
hydraulische belasting kan het benodigde oppervlak (A) van het helofytenfilter berekend worden. 

Meuleman (1999) houdt hiervoor de volgende formule aan : 

Waarbij: 
Ah = Benodigde oppervlak aan helofytenfilter (ha) 
C;n = Nutrientenconcentraties in het influent (g/m 3

) 

O.n =Hydraulische belasting (m 3/jaar) 
Bmax =Maximale nutriëntenbelasting (uit tabel17; kg/ha/jaar) 

Royal Haskoning gaat ook uit van deze aanpak, maar neemt hierbij ook de maximale concentraties 
die nog in het effluent mogen zitten mee in de berekening [Loop & Hesp, 2008]. 

Waarin: 

Ah 

O.n 
C;n 

Cuit 

Bmax 

=Benodigde oppervlak aan helofytenfilter (m 2
) 

=Hydraulische belasting (m 3
/ jaar) 

=Concentratie in influent (mg N/1 of mg P/1) 
=Concentratie in effluent (mg N/1 of mg P/1) 
=Maximale nutriëntenbelast,ing (uit tabel17; kg/ha/jaar) 

Behalve de maximale belasting van het helofytenfilter, dient er ook uitgegaan te worden van een 
verblijftijd van het instromend water van 10-15 dagen [Verhoeven & Meuleman, 1999]. 

Voor de hydraulische belasting wordt 114,81/p/dag aangehouden, op jaarbasis betekent dit een 
waterverbruik van 41,9 m3/p/jaar. 
De concentraties die uit het influent moeten worden verweiderd zijn weergegeven in tabel16 en 
bedragen een stikstofconcentratie van 5-40 mg/1 en een fosforconcentratie van 0-7,6 mg/1. 
De maximale concentraties die het effluent mag bevatten zijn weergegeven in tabel 2 (Lozingseisen 
voor IBA systemen [CIW/CUWVO, 1999]). Hieruit is gebleken dat, voor een IBA lllb classificatie, de 
stikstofconcentratie maximaal 60 mg/1 en de fosforconcentratie maximaal 6 mg/1 mag bedragen. 
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Wanneer de formule wordt ingevuld, geldt zowel voor Nederland als voor Indonesië. 

Ah =Benodigde oppervlak aan helofytenfilter (m 2
) 

Qn =41,9 m3/jaar 
Cin N- Cuit N = 5 tot 40 mg N/1 of mg P/1 
Bmax N = 1000 kg/ha/jaar 
Cin P- Cuit P = 0 tot 7,6 mg N/1 of mg P /I 
Bmax p = 100 kg/ha/jaar 

Stikstof: 

Ah min= 10 (5) * 41,9 I 1000 = 2,1 m2/p 
Ah max = 10 (40} * 41,9/ 1000 = 16,8 m2/p 

Fosfor: 

Ah min= 10 (O) * 41,9 / 100 = 0 m2/p 
Ah max = 10 (7, 6) * 41,9/ 100 = 31,8 m2/p 

Het zuiveringsrendement ten aanzien van fosforverwijdering kan o.a. door toevoeging van 
absorberende materialen aan het substraat worden verdubbeld [Verhoeven & Meuleman, 1999]. 
Door toevoeging van deze materialen komt de maximale benodigde oppervlakte gelijk te liggen met 
de oppervlakte die bepaald is aan de hand van de benodigde stikstofverwijdering. In het onderdeel 
substraat wordt dieper ingegaan op de benodigde toevoegingen. 

De oppervlakte aan helofytenfilter die benodigd is om het afvalwater van één persoon te reinigen tot 
het IBA lllb niveau, komt hiermee te liggen op maximaal16,8 m2

• 
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7 Nabehandeling 

Nabehandeling is nodig om gevormd biomassa door middel van een nabezinktank af te scheiden van 
het gezuiverde water [CIW/CUWVO, 1999]. In afbeelding 22 is de na bezinktank de meest rechtse en 
omkaderde tank. 
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Afbeelding 22 Technische tekening klasse 11/BA systeem [mu/tivis} 

'_:,.nol 

De nabezinktank werkt volgends hetzelfde principe als de septic tank, maar doordat er lang niet 
zoveel vaste stoffen afgevangen hoeven te worden, heeft deze een kleinere inhoud dan de septic 
tank. 
Vooral bij compactsystemen (biologische behandeling) is nabehandeling noodzakelijk. Omdat hierin 
geactiveerd slib wordt toegepast dat constant wordt omgewoeld, moet dit weer uit het water 
worden bezonken. Doordat helofytenfilters geen stoffen door het water mengen, kennen deze maar 
een beperkte noodzaak om biomassa af te vangen. Doordat er toch stoffen worden geproduceerd 
die uit kunnen spoelen, is het afvangen van zwevende stoffen toch nuttig. De capaciteit van deze 
bezinktank kan hierdoor nog kleiner worden . Wel moet ook hier het bezinksel verwijderd kunnen 
worden. 
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8 Effluent 

Na de zuivering van het water, wordt het water beschouwd als huishoudwater. Huishoudwater is een 
verzamelnaam voor water te gebruiken in huishoudens voor andere toepassingen dan drinkwater. 
De mogelijke toepassingen voor huishoudwater kunnen zijn het toilet, de wasmachine en de 
buitenkraan (voor tuinsproeien en autowassen) . Voor huishoudwater zijn minder strenge 
kwaliteitseisen van toepassing dan voor drinkwater. De belangrijkste risicofactor voor de consument 
is een verhoogde kans op het krijgen van een maagdarminfectie na blootstelling aan pathogene 
micro-organismen, met name virussen en protozoa. [RIVM, 1997] 
Nadat het water door het helofytenfilter is gestroomd, moet het water ergens blijven. Via een 
controleput stroomt het water in een reservoir van waaruit het gebruikt kan worden. 

In afbeelding 23 is het gedeelte dat onder effluent wordt behandeld omkaderd. 

Abeelding 23 Dwarsdoorsnede verticaal doorstroomd helofytenfilter [Dien, 2010} 

8.1 Controleput 

In afbeelding 19 is na het helofytenfilter een controleput weergegeven (9a) deze dient om het water 
dat het filter verlaat visueel of chemisch te controleren. Door het uitvoeren van deze controle kan de 
werking van de helofyten gecontroleerd worden. Ook kunnen eventuele mankementen of 
verminderde reiniging worden waargenomen. Hiertoe kan dan besloten worden om onderhoud te 
plegen of om de doorstroomsnelheid aan te passen. Wanneer meerdere filters parallel lopen, 
moeten meerdere controleputten worden gerealiseerd, waardoor iedere individuele filterlijn 
gecontroleerd kan worden. 

8.2 Reservoir 

Na deze controleputten verzamelt het water zich in een reservoir. Omdat het tropisch savanne 
klimaat ook een droge periode kent, is het noodzakelijk om een voldoende grote buffer aan te 
leggen. De capaciteit moet van dit vat moet voldoende zijn om na een regenperiode (aanvullen van 
het waterpeil) ook een droge periode (verbruiken van water) te kunnen overbruggen. 
De capaciteitbepaling van het reservoir is relatief complex. Dit hangt namelijk af van alle inkomende 
en uitgaande waterstromen. Wel kan er gesteld worden dat de droge periode maatgevend is voor de 
benodigde opslagcapaciteit. In onderstaand kader is een formule opgesteld die een benadering geeft 
voor de hoeveelheid water dat het systeem gedurende de droge periode verliest. Dit is meteen de 
maat voor de opslagcapaciteit. 
Bij het opstellen van de formule is er vanuit gegaan dat het helofytenfilter één oriëntatie heeft en dat 
er in de zuivering geen water verloren gaat. De volledig uitgeschreven formule is in bijlage 2 en 3 
terug te vinden. 
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Benadering waterverlies/opslagcapaciteit droge periode 

Vohhw (1\lp(V gw+Vzw-Vhhw)-Ah(ET +Vsw·fo) )td 

Symbool Betekenis Waarde Eenheid 

Vohhw = Volume opslag huishoudwater (=waterverlies droge periode) I 

Vgw = Vol u me grijs water geproduceerd (zie 3.2 Afvalwaterproductiel 79,56 1/p/d 

Vzw = Volume zwart water geproduceerd (zie 3.2 Afvalwaterproductiel 25,68 1/p/d 

Np = Aantal personen (productie en hergebruik afvalwater) Aantal 

td = Tijdsduur droge periode Dagen 

ET = Evapotranspiratie helofytenfilter mm/d 

Ah = Oppervlakte helofytenfilter m2 

vhhw = Volume verbruik huishoudwater (zieS.l Huishoudwatergebruik) 47,8-54,0 1/p/d 

Vsw = Volume spoelwater/onderhoudsbeurt/m 2 
l/m2 

fo = Frequentie onderhoudsbeurt (2/jaar=2/365X/d) 2/365X d-1 

Wanneer de wateropslag niet voldoende groot kan worden uitgevoerd en het systeem niet 
voldoende water uit neerslag en afvalwater kan betrekken, waardoor het aangevuld dient te worden, 
is het mogelijk om dit watertekort eventueel aan te vullen met leidingwater. In plaats van drinkwater 
te gebruiken, kan ook oppervlaktewater worden ingezet om eventuele tekorten op te vangen. Dit 
oppervlaktewater dient, in tegenstelling tot hemelwater, wel gereinigd te worden alvorens het 
gebruikt kan worden als huishoudwater. De kans dat het oppervlaktewater sterk verontreinigd is, is 
namelijk zeer groot doordat: 

• 53,40% van de Indonesische bevolking hun afvalwater direct op de rivier of drainagesysteem lost 
[Effendi, A.J., onbekend: BPS, 2004] 

• 45% van de Indonesische bevolking hun ontlasting rechtstreeks in de rivier, vijvers etc. doet 
[Effendi, A.J., onbekend: JMP, 2004] 

Door deze mater van verontreiniging is het noodzakelijk om het oppervlaktewater, te behandelen als 
zwart water. Bij het gebruik van oppervlaktewater dient een wateranalyse uitgevoerd te worden, dit 
kan namelijk schadelijke gifstoffen bevatten die schadelijk zijn voor het helofytenfilter of voor de 
menselijke gezondheid. 

Behalve een voldoende grote inhoud dient het reservoir nog aan meer eisen te voldoen. Zo moet het 
toegankelijk zijn voor inspectie en eventuele reiniging. Daarnaast moet er ook een pomp worden 
geplaatst voor recirculatie van het huishoudwater door het helofytenfilter. Ook moet er een 
hydrafoor worden geplaatst, deze moet ervoor zorgen dat er een constante waterdruk is waardoor 
het gebruik van het huishoudwater mogelijk is. Beide pompen kunnen in het reservoir of in een 
externe technische ruimte geplaatst worden. Welke vanuit het oogpunt van onderhoud de voorkeur 
heeft. 

8.3 Vijver als reservoir 

Bij de opslag van huishoudwater wordt automatisch uitgegaan van een afgesloten reservoir. Omdat 
het water na filtering van goede kwaliteit is, het mag volgends de IBA 111 norm in iedere situatie op 
het oppervlaktewater geloosd worden, kan ook een vijver dienst doen als huishoudwaterreservoir. 
Door hier vissen in uit te zetten kan de overlast door muggen tegen worden gegaan. 
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Een vijver biedt nog meer voordelen ten opzichte van een reservoir. Zo wordt neerslag opgevangen 
dat hierna direct ingezet kan worden als huishoudwater. Ook treedt er verdamping op, enerzijds 
levert dit een verlies op van huishoudwater, anderzijds draagt het rechtstreeks bij aan een koelere 
omgeving. Daarnaast levert het op deze manier ook een bijdrage aan de openbare ruimte. 

De capaciteit van de vijver is in de basis even groot als de capaciteit van het reservoir. Wel moet er 
rekening worden gehouden met de toetreding van water door neerslag. Afhankelijk van het 
oppervlak van de vijver zal de capaciteit moeten worden vergroot. 

Het water dat zich in de vijver bevindt kan worden opgepompt om te gebruiken als huishoudwater of 
het kan worden gebruikt voor recirculatie om zo de planten van vers water te blijven voorzien. 
Hoewel het erg aanlokkelijk om de vijver als waterbuffer voor een groter gebied toe te passen, is dit 
echter erg onverstandig. Daarnaast moet er zelfs worden voorkomen dat runoff van het maaiveld de 
vijver instroomt. Dit water bevat namelijk stoffen, bijvoorbeeld motorolie, die schadelijk kunnen zijn 
voor het vijverleven, de helofyten en de bacteriën in de helofytengevel. De vissen nemen hierbij een 
tweede functie in waarbij hun gezondheid een graadmeter is voor de kwaliteit van het water. 
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9 Gebruik gezuiverd water 

9.1 Huishoudwatergebruik 

Wanneer het water is gezuiverd kan het gebruikt worden als huishoudwater. Op basis van het 
watergebruik kan worden bepaald hoeveel procent water daadwerkelijk kan worden bespaard door 
gebruik te maken van huishoudwater. In tabel18 is het watergebruik in Indonesië wederom 
weergegeven. 

Liters per inwoner per dag 

Gebruik Indonesië (Bandung) Indonesië (Denpasar) 

Persoonlijke hygiëne 

Reinigen 

Consumptie 

Toiletspoeling 

Overig 

Totaal 

63,6 

31,2 

2,4 

16,8 

6,0 

120,0 

56,28 

23,28 

15,96 

9,72 

14,76 

120,0 
Tabel18 Huiselijk waterverbruik Indonesië (gecalculeerd naar 120L} [Effendi, A.J., onbekend; Foekema & Thiel} 

Huishoudwater mag vanwege potentiële ziekteverwekkers alleen worden gebruikt voor doeleinden 
waarbij de kans op besmetting minimaal is. Dit houdt in dat het gebruik van huishoudwater voor 
consumptie, voedselbereiding en hygiëne niet mogelijk is. Huishoudwater is wel geschikt om mee te 
reinigen, het toilet te spoelen en voor de overige categorie (planten bewateren, auto wassen, etc.). 
Concreet betekent dit dat, van de dagelijkse 120,0 liter water die wordt verbruikt, 47,8-54,0 liter 
water uit huishoudwater kan worden betrokken. Procentueel betekent dit een reductie van het 
verbruikte drinkwater met 40-45%. 

9.2 Veilig water uit huishoudwater 

Hoewel een grote vermindering van het drinkwatergebruik is behaald, wordt nog steeds 66,0-72,2 
liter drinkwater per inwoner per dag verbruikt. Wanneer huishoudwater verder gezuiverd zou 
kunnen worden van pathogenen, betekend dit een nog veel grotere reductie van het 
drinkwaterverbruik . 

In het onderdeel "Pathogene gezondheidsrisico's door irrigatie met afvalwater voorkomen" is naar 
voren gekomen dat pathegenen op verschillende manieren uit het water kunnen verdwijnen, 
namelijk door: 
- Sedimentatie 
-Predatie (door o.a. nematoden) 
-Natuurlijke sterfte 
-Uitscheiding van stoffen door wortels van macrofyten 
-Fotolyse (afbraak onder invloed van licht) 

Sedimentatie heeft in het voortraject meerdere malen plaats kunnen vinden, de nog aanwezige 
pathogenen zullen zich hiermee dus nog lastig laten afvangen. Daarnaast is er wederom een losse en 
grote opslagtank nodig waarin het water lange tijd verblijft . Dit is ook het probleem wanneer water 
wordt opgeslagen totdat de pathogenen op natuurlijke manier zijn gestorven. 
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Voor predatie en vergiftiging door macrofyten is specifieke flora of fauna noodzakelijk. Hiervoor is op 
zijn beurt weer een specifieke leefomgeving en het nodige onderhoud noodzakelijk. Daar dit 
onwenselijk is, vallen ook deze manieren van pathogeenverwijdering af. 

Fotolyse is een manier die mogelijk erg geschikt is om pathogenen te doden. In gebieden waar 
schoon water schaars is, worden met water gevulde PET flessen in de zon gelegd om deze zo te 
zuiveren. Uiteraard is deze manier van waterzuivering niet geschikt voor de benodigde 66,0-72,2 liter 
water per inwoner per dag. Opschaling van deze methode leidt tot een ander probleem, namelijk 
algengroei. Dit leidt op zijn beurt weer tot veel en onwenselijk onderhoud. Wanneer echter naar 
andere disciplines wordt gekeken, blijkt dat deze techniek in de vijverbouw veelvuldig wordt 
toegepast. Hierbij wordt echter geen gebruik gemaakt van de zon, maar van een lamp. Daarnaast 
wordt alleen de werkzame golflengte van het licht opgewekt, namelijk UV licht. Door het water langs 
zo'n lamp te leiden wordt het water ontsmet. 

Een andere manier om de ziekteverwekkers uit het water te verwijderen is door de temperatuur 
dusdanig te verhogen dat de pathogenen sterven. Dit kan simpelweg door het water te koken. 
Wanneer het water handmatig in de keuken op het vuur wordt gekookt, moet er in de keuken een 
huishoudwaterkraan aanwezig zijn. Hierbij kan natuurlijk een fout worden gemaakt waardoor per 
ongeluk toch huishoudwater voor consumptie wordt gebruikt. En wanneer het fout kan gaan, zal het 
op den duur ook fout gaan. Dit moet dus vermeden worden. 
Tegenwoordig zijn er echter kokend waterkranen op de markt. Deze leveren direct kokend water uit 
een kraan. Doordat het water wordt gekookt alvorens het uit de kraan stroomt, kan hierbij geen fout 
worden gemaakt. Wel moet er hierbij een veiligheidsmechanisme worden toegepast om te 
voorkomen dat, door veel water te tappen, ongekookt water uit de kraan kan stromen. 
Omdat in veel gevallen warm water gewenst is in plaats van kokend water, kan een mengkraan 
worden toegepast. Hierbij wordt gekookt huishoudwater gemengd met drinkwater. Hierbij moet een 
terugslagklep worden toegepast zodat huishoudwater het drinkwaternet niet in kan stromen. 
Wanneer kokend water is gewenst, kan dit volledig uit huishoudwater worden geleverd. Wanneer 
warm water wenselijk is, wordt een deel uit kokend huishoudwater geleverd en een deel uit het 
drinkwaternet. In afbeelding 24 is de werking van een kokend water mengkraan op basis van 
huishoud- en drinkwater weergegeven. 

Koud water 

Huishoud 
water 

Drink 
water 

t 

Warm water 

Afbeelding 24 Principe kokend water mengkroon 

Drink 
water 

Kokend water 

Huishoud 
water 
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10 Infiltratie overstort 

In afbeelding 25 is de overstort omkaderd en met 9a aangeduid. 

Abeelding 25 Dwarsdoorsnede verticaal doorstroomd helofytenfilter [Dien, 2010] 

In de afbeelding wordt er op het oppervlaktewater geloosd. In verband met overstromingsgevaar 
moet dit echter voorkomen worden. Omdat het water voldoende schoon is, kan dit probleemloos via 
een infiltratievoorziening in de bodem worden geleid. Ook een extra zandvangput die normaal 
standaard wordt toegepast is door de mate van zuivering niet noodzakelijk. Bovengrondse infiltratie 
via een zogenaamd wadi (infiltratievijver/lager gelegen stuk grond), infiltratiekanaal of -bed kan, met 
oog op de overstromingen, niet worden toegepast. Infiltratie zal mede hierdoor ondergrondse 
toegepast moeten worden. Ook problemen met divers ongedierte kunnen hierdoor voorkomen 
worden. 
Door middel van zakputten, waterdoorlatende buizen, grindkoffers of infiltratiekrat kan ondergronds 
worden geïnfiltreerd. Ook een drainageslang met bovengrondse uitloop is een ondergrondse 
infiltratiemethode, maar door de bovengrondse overstort is het verstandiger deze niet toe te passen. 

10.1 Zakputten 

Zakputten zijn van oudsher bekend om overtollig water in de bodem weg te laten zakken. Dat kan 
hemelwater zijn maar vroeger werden er ook vaak sept ie tanks op aangesloten. Zo kwam afvalwater 
met uitsluitend opgeloste organische bestanddelen samen met hemelwater in de zakput en werd dit 
samen in de bodem geïnfiltreerd. Een zakput is van boven toegankelijk en kan redelijk eenvoudig 
schoongemaakt worden waardoor het plaatsen van een zandvanger niet noodzakelijk is. Zakputten 
zijn verkrijgbaar in uiteenlopende afmetingen in zowel beton als kunststof [Box, 2011]. Een voordeel 
van de zakput is dat deze een grote inwendige buffercapaciteit heeft. In afbeelding 26 is een 
schematische doorsnede van een zakput weergegeven. Hierin is goed te zien dat de put bestaat uit 
een geperforeerde "watertank". Om verstopping te voorkomen en om water makkelijker te laten 
infiltreren is deze in een grindbed geplaatst. Deze is op zjjn beurt weer ingepakt in een 
antiworteldoek. Deze voorkomt niet alleen dat wortels naar binnen groeien, maar ook dat zand het 
grindbed binnendringt. Hierdoor blijft de open structuur van het grindbed behouden. 
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Afbeelding 26 Infiltratieput [betonputten.nl, 2012] 

10. 2 Grindkoffer 

De grindkoffer wordt ook van oudsher toegepast om water ondergronds te laten infiltreren. 
Grindkoffers bestaan uit relatief goedkoop materiaal (grind en anti worteldoek) en kunnen onder 
bestrating toegepast worden. Doordat de grindkoffer volledig gevuld is, heeft deze een voordeel ten 
opzichte van de zakput. Deze hoeft namelijk geen mechanische belasting van de om liggende grond 
op te vangen. Deze vulling levert meteen ook het grootste nadeel van de grindkoffer op, deze kent 
namelijk een zeer kleine buffercapaciteit. Hierdoor moet een grote grindkoffer worden aangelegd 
om slechts een redelijke buffercapaciteit te realiseren. In afbeelding 27 is een foto weergegeven van 
een eenvoudige grindkoffer. 

Afbeelding 27 Grindkoffer {Bax, 2011] 

10.3 Infiltratiekrat 

Een infiltratiekrat combineert de voordelen van de zakput met de voordelen van de grind koffer. De 
infiltratiekrat combineert een grote inwendige buffercapaciteit (90%) met eenvoud en flexibiliteit. 
Infiltratiekratten zijn compacte, constructieve kunststof kratten die voor een persoon hanteerbaar 
zijn. Door een aantal kratten te combineren kan de buffercapaciteit eenvoudig worden uitgebreid. 
De infiltratiekratten worden met geotextiel omwikkeld om zo water door te laten, maar indringing 
van zand tegen te gaan [Box, 2011] . In afbeelding 28 is goed te zien hoe de combinatie van kratten 
omwikkeld met geotextielleidt tot een infiltratiesysteem. 
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Afbeelding 28/nfiltratiekratten [mosgeo.com] 

10.4 Infiltratie buizen 

Het infiltratiebuissysteem lijkt in werking op de zakput, zo bestaan het uit constructieve 
waterdoorlatende buizen die een grote inwendige buffer kennen. Het grote verschil is de schaal, de 
toepassing is namelijk gericht op de afwatering van straten en bedrijventerreinen waardoor deze 
bijna altijd bij gemeentelijke projecten worden ingezet. Er zijn verticale en horizontale infiltratie buis 
systemen op de markt. Verticale systemen worden altijd in kunststof uitgevoerd, horizontale 
systemen kunnen echter ook in beton worden uitgevoerd [Box, 2011]. In afbeelding 29 en 30 is de 
schaal en toepassing van beide systemen goed te zien. 

-
Afbeelding 29 Verticale infiltratiebuizen [Box, 2011} Afbeelding 30 Horizontale infiltratiebuizen {frank-gmbh.de] 
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11 Mogelijke, onwenselijke neveneffecten groene gevel 

De toepassing van een helofytenfilter als groene-gevel kent vele voordelen. Deze staan of vallen 
echter met een goed ontwerp en een correcte uitvoering. Om het imago van de groene gevel te 
verbeteren is het noodzakelijk dat het systeem goed functioneert en dat er geen nadelige of 
onvoorziene neveneffecten optreden. Door onderzoek te doen naar deze neveneffecten, kunnen 
deze mogelijk voorkomen kunnen worden. Hierdoor blijft de groene gevel voordelen opleveren ten 
opzichte van gangbare gevelsystemen en kan het bestaansrecht op de lange termijn worden 
gewaarborgd. Naast regelmatig onderhoud is vooral een goed ontwerp, dat rekening houdt met de 
verschillende optredende neveneffecten, noodzakelijk. 

Omdat er op veel verschillende manieren neveneffecten kunnen voorkomen, is er voor gekozen om 
de eenvoudige onderverdeling tussen flora en fauna aan te houden. Daarnaast kan ook de mens voor 
de nodige problemen zorgen. 
Wanneer de groene gevel wordt uitgevoerd als helofytenfilter en afvalwater wordt gebruikt om te 
irrigeren, treden er mogelijk gezondheidsrisico's met betrekking tot de muggenpopulatie en andere 
ziekteverwekkers. Hier wordt in de paragrafen "Gezondheidsrisico's door muggenpopulatie" en 
"Gezondheidsrisico's door irrigatie met afvalwater" dieper op ingegaan. 

11.1 Ongewenste flora 

Onder ongewenste flora valt niet alleen onkruid. Ook andere onwenselijkheden, bijvoorbeeld een 
overmaat van één plantensoort, kan onwenselijk zijn . Microflora wordt niet behandeld, daar dit al bij 
pathogenen aan bod is geweest. 

Zaailingen 
Door de wind kunnen zaden van verschillende plantsoorten op het gevelsysteem terecht komen 
alwaar deze ontkiemen. Deze zaail'ingen kunnen beschouwd worden als onkruid en dienen bij het 
regelmatige onderhoud verwijderd worden . 

Overwoekeren 
Sommige plantensoorten zullen beter aanslaan als andere plantensoorten. Deze kunnen andere 
plantensoorten gaan overwoekeren waardoor deze verdwijnen. Hierdoor ontstaat een groene gevel 
die slechts uit enkele soorten bestaat. Het is voor zowel het beeld als de biodiversiteit en de 
verschillende eigenschappen van de beplanting belangrijk dat diverse plantensoorten op de gevel 
voorkomen . 

Algen 
Systemen waarin veel water voorkomt kunnen plaats bieden aan alggroei. Alggroei kan een indicatie 
zijn van een hoge concentratie voedingsstoffen in het water. Alggroei treedt echter ook vaak op 
wanneer het water veel zon ontvangt. Oplossingen kunnen worden gevonden in het aanpassen van 
de waterwaardes, het beschaduwen of het verwijderen van het water. 
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11.2 Ongewenste fauna 

Aangezien de toepassing van een groene gevel de vergroting van de natuurlijke habitat tot gevolg 
heeft, zal dit ook dieren aantrekken die minder wenselijk zijn in de menselijke leefomgeving. Naast 
het veroorzaken van overlast, kunnen verschillende diersoorten ziekten overdragen op de mens. Dit 
moet op alle mogelijke manieren worden voorkomen, daar dit een onbruikbaar of zelfs een gebouw 
met een gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren. 

11.2.1/nsecten 
De diverse plantensoorten die op de groene gevel voorkomen, bieden een habitat voor verschillende 
insecten. Degene die de meeste overlast veroorzaken worden hieronder behandeld. 

Muggen 
Muggen zijn in tropische gebieden niet alleen onwenselijk vanwege het gezoem en de muggenbulten 
die ze achterlaten, maar ze zijn ook de verspreiders van gevaarlijke ziekten . Onder andere dengue
en gele koorts (overdag bijtende soort), malaria en Japanse Encefalitis ('s nachts bijtende soort) 
wordt door muggen verspreidt. [expat, 2011; blizzz]ln het onderdeei"Gezondheidsrisico's door 
muggen populatie" wordt dieper ingegaan op de omgang met muggen in een groene- en 
helofytengevel. 

Kakkerlakken & Termieten 
Voor zowel kakkerlakken als termieten geldt dat voedsel noodzakelijk is voor de aanwezigheid van 
deze soorten ongedierte. Kakkerlakken kunnen namelijk iedere minuscule ruimte gebruiken als 
schuilplaats . Samen met het feit dat deze ruimten niet volledig te elimineren zijn, maakt het dat 
schuilplaatsen overal aanwezig zijn en dat hun aanwezigheid dus afhankelijk is van de hoeveelheid 
beschikbaar voedsel. Hygiëne is dus de beste manier om deze dieren te weren. 
In het geval van termieten ligt dit anders, zij leven namelijk van en in dood hout 
(constructiemateriaal) en het weren van deze dieren staat of valt dus met de aanwezigheid van deze 
voedselbron. Hierbij moet dus in het ontwerp rekening worden gehouden. Door het toepassen van 
andere materialen of houtsoorten die niet gevoelig voor termieten zijn, kan de aanwezigheid van 
termieten worden voorkomen. 
Zowel voor kakkerlakken als termieten geldt dat bij het eerste teken van beide dieren actie moet 
worden ondernomen. 

Mieren 
Mieren zijn, omdat ze in groten getale voorkomen en constant bezig zijn nestmateriaal en voedsel te 
verzamelen, een veelvoorkomend probleem. In de groene gevel zullen ze dus ook zeker voorkomen. 
De beste manier om ze te bestrijden is door borax glycerine met een zoete stof te mengen en ze deze 
mee te laten nemen. Hiermee voeden ze hun koningin waarna het gehele nest sterft. [expat, 2011] 

11.2.2 Gewervelden 
Behalve insecten zullen ook andere diersoorten gebruik maken van de groene gevel. 

Ratten & muizen 
Wanneer er voedsel en schuilruimte te vinden is zullen er ook ratten en muizen op af komen. De 
groene gevel kan ruimte bieden aan beide criteria en ratten en muizen kunnen dus ook zeker 
voorkomen. Behalve dat zowel ratten als muizen alles wat ze op hun pad tegenkomen kapot kunnen 
en zullen knagen, kunnen ze ook ziekten overbrengen. Vooral regelmatige controle, het verwijderen 
van dood blad en bestrijding bij detectie zullen noodzakelijk zijn . 
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Gekko 

De gekko komt wel voor in de nabijheid van mensen, maar moet niet als ongedierte beschouwd 
worden, maar als een bestrijder van ongedierte. De gekko leeft namelijk van insecten en vangt dus 
ook de nodige muggen. [expat, 2011] 

Civetkat 
De civetkat, een soort wasbeer, kan op verschillende manieren overlast veroorzaken. In de basis is 
deze op zoek naar een schuilplaats waarbij vernielingen kunnen worden aangericht. Daarnaast 
neemt de civetkat voedsel (vruchten) mee naar zijn schuilplaats, wat op zijn beurt weer ander 
ongedierte aantrekt. Daarnaast ontlast de civetkat zich hier ook en dit levert op zijn beurt weer een 
voedingsbodem voor ziekteverwekkende micro-organismen. 
Het weren van de civetkat is dus te bewerkstelligen door de eliminatie van de mogelijke 
schuilplaatsen en het regelmatig controleren op de aanwezigheid van civetkatten. [expat, 2011] 

Honden & katten 
Het aantal honden hangt samen met het heersende geloof. Wanneer dit islamitisch is, zullen er door 
de geloofsovertuiging nagenoeg geen honden voorkomen. Is dit hindoeïstisch of christelijk, dan 
zullen deze wel voorkomen. Net als alle andere dieren zoeken honden ook voedsel en een 
schuilplaats. Door dit niet te verschaffen kunnen honden geweerd worden . Een aandachtspunt bij 
honden is wel dat deze hondsdolheid kunnen hebben dat door een beet overgedragen kan worden. 
In het geval van katten geldt iets soortgelijks als bij de gekko, deze jaagt namelijk op ongedierte. In 
tegenstelling tot de gekko kunnen katten echter wel overlast veroorzaken, namelijk geluidsoverlast. 

[expat, 2011] 

11.2.3 Mens 
Uiteraard mag de mens niet in de lijst van overlast veroorzakers ontbreken. De overlast kan net als 
bij dieren ontstaan uit het zoeken naar een schuilplaats of voedsel. Het is echter ook mogelijk dat 
vandalisme of diefstal voorkomt. Dit alles zal te allen tijde voorkomen moeten worden . 

Beklimming 
Beklimming heeft meerdere redenen waarom het voorkomen moet worden . Het meest voor de hand 
liggende is dat de gevel of de planten beschadigen. Ook kan dit ongewenste toegang tot het gebouw 
opleveren. Daarnaast levert beklimming levensgevaarlijke situaties op. 

Schuilplaats 
Wanneer de groene gevel betreedbaar is, kan dit situaties opleveren waarbij mensen op, in of tegen 
de gevel gaan schuilen . Dit kan behalve beschadigingen ook onveilige situaties of een negatief imago 
opleveren. 

Diefstal 
Diefstal kan betrekking hebben op inbraak. Hierbij wordt het gebouw, mogelijk via de gevel, 
betreden. Diefstal kan echter ook betrekking hebben op het stelen van beplanting of het systeem. 

Vandalisme 
Enerzijds beschermt een groene gevel tegen vandalisme, anderzijds is ze er gevoelig voor. Graffiti 
aanbrengen op planten is namelijk erg moeilijk, maar een plant of beplantingssysteem is wel 
gemakkelijk te vernielen 
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Afval 
Niet alleen de groene gevel kan voedsel en een schuilplaats voor dieren verschaffen. Ook het afval 
dat geproduceerd wordt door de gebruikers van het gebouw levert de voorwaarden die nodig zijn 
om ongedierte aan te trekken. 
Om ongedierte in het afval te voorkomen is het noodzakelijk dat dit zo goed mogelijk afgesloten is 
waardoor dieren er niet bij kunnen. Luchtdichte afsluiting zou het beste zijn daar de geur van het 
afval dieren kan aantrekken. 
Daarnaast moet er ook voor gezorgd worden dat het afval niet toegankelijk is voor onbevoegden. 
Deze zullen anders het afval doorzoeken naar nog bruikbare dingen. Hoewel het niveau van recyclen 
hierdoor hoog is, heeft het als nadeel dat het afval hierdoor toegankelijk wordt voor dieren. Het 
doorzoeken van afval moet dus ook worden voorkomen. [expat, 2011] 

Verzaken van onderhoud 
Behalve verschillende manieren van het doelbewust beschadigen van de gevel heeft de mens de 
sleutel tot het slagen van een groene gevel in de hand. De reden om onderhoud niet of niet goed uit 
te voeren kan te maken hebben met kosten, tijd, complexiteit of desinteresse. Wanneer onderhoud 
wordt verzaakt, ontstaat een situatie waarin de gevel uiteindelijk terug zal keren naar een natuurlijk 
evenwicht. 
Verschillende scenario's zouden zich af kunnen speten. Zo zou beplanting die niet wenselijk is, maar 
het goed doet in de gegeven omstandigheden, de overige beplanting kunnen overwoekeren. 
Ongedierte zal hierdoor een kans krijgen om zich te nestelen, verdere schade aan te brengen en 
overlast te veroorzaken. Een ander scenario dat zou kunnen optreden is dat de irrigatie het af laat 
weten en dat de gehele gevel afsterft. 
Het is dus van het grootste belang dat onderhoud goed wordt uitgevoerd. Dit betekend op zijn beurt 
weer dat onderhoud zo minimaal mogelijk, eenvoudig en dus goedkoop uitgevoerd moet kunnen 
worden. 
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11.3 Gezondheidsrisico's door muggenpopulatie 

De toepassing van een helofytenfilter heeft veel voordelen. Wanneer deze wordt gecombineerd met 
een groene gevel, levert dit zoals eerder vermeld, nog meer voordelen op. Naast alle voordelen is er 
uiteraard ook een keerzijde van de medaille. Doordat de werking van een helofytenfilter berust op 
de aanwezigheid van water, levert dit een mogelijke broedplaats voor muggen op. 

Problematiek rondom muggenpopulaties in helofytenfilters komt vooral voor in hete, droge 
klimaten. Van nature zijn broedplaatsen hier schaars waardoor muggen zich gemakkelijk en snel 
voort moeten kunnen planten. Met de komst van een helofytenfilter kan de muggenpopulatie 
hierdoor tot explosieve groei komen. [Dill, 1989; Martin & Eldridge, 1989] 
In een warm en vochtig klimaat levert een helofytenfilter echter geen groter gevaar op dan een 
natuurlijk moerasland, het maximum aantal muggen is namelijk in beide situaties gelijk . [Davis, 1984; 
Carlson & Knight, 1987] 

Wanneer een groene gevel wordt beschouwd die als helofytenfilter is uitgevoerd, gaat de 
vergelijking tussen een helofytenfilter en een moerasland voor hetzelfde grondoppervlak echter niet 
meer op. Het totale oppervlak (helofytenfilter) dat op deze manier wordt gerealiseerd, is vele malen 
groter dan het oppervlak waarop het gebouw is gesitueerd. Wanneer hier geen rekening mee wordt 
gehouden bestaat de mogelijkheid dat er zeer lokaal een muggenplaag kan ontstaan die een hele 
stad teistert. 

Er zijn uiteraard maatregelen te nemen om muggenoverlast te voorkomen. Dit kan zowel chemisch 
als biologisch. Daar het helofytenfilter zorg moet dragen voor de waterkwaliteit, is het inzetten van 
chemische bestrijdingsmiddelen als insecticiden uitgesloten. 
Er is gelukkig veel onderzoek uitgevoerd op het gebied van muggenpopulaties in combinatie met 
helofytenfilters. Waardoor het mogelijk is om het risico op een muggenplaag te minimaliseren. Een 
helofytengevel in een tropisch klimaat blijkt, mits correct ontworpen, realiseerbaar zonder risico op 
een muggenplaag. 
Feit blijft echter dat, hoe hard er ook wordt gewerkt aan een minimale mugontwikkeling, er 
nagenoeg altijd toch muggen zullen voorkomen. [Knight, R. L. et al, 2003] Additionele maatregelen 
zullen dus nog steeds ingezet moeten worden. 

11.3.1 Habitat 
Om de muggenpopulatie in toom te kunnen houden is het noodzakelijk om de mogelijkheid tot 
voortplanten te minimaliseren. Alle muggensoorten kunnen op basis van hun voortplanting in twee 
groepen worden ingedeeld. 

• Bij de eerste groep leggen de vrouwtjes hun eitjes direct op het wateroppervlak of op de bladeren 
van waterplanten (stilstaand water) . De eitjes komen, zonder externe stimulans, na enkele dagen 
uit. [Bohart and Washino, 1978] Wanneer deze eitjes echter onverhoopt op vochtige grond 
terecht komen zullen ze niet uitkomen totdat ze alsnog in water terecht komen. [O'Meara and 
Evans, 1983] 

• Bij de andere soorten, ook wel vloedwatersoorten genoemd, leggen hun eitjes op vochtige grond 
of afval op een oever. Deze eitjes komen niet uit totdat ze ondergedompeld worden door stijgend 
water. [Bohart and Washino, 1978] 

Vooral de eerste groep kan, door voedingstofrijk en stilstaand water, een probleem opleveren bij 
helofytenfilters. [Walton, 2002; Keiper et al., 2003] 

Een doeltreffende biologische maatregel om de muggenpopulatie onder controle te houden bestaat 
uit een goede waterniveau regeling. In tegenstelling tot het normale ontwerp van een helofytenfilter, 
bestaat een optimaal ontwerp voor muggenbestrijding uit steile, bijna verticale waterkerende zijden 
en transportconstructies die stilstaand water te elimineren. [Cardarelli, 1976; Collins & Resh, 1989] 
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Service (1993) ondersteunt dit uitgangspunt : de waterstroom dient verhoogd te worden door 
kanal isatie, steilere banken dienen toegepast te worden en door toegang bieden aan roofdieren van 
muggen verminderd de kans dat geïsoleerde poelen en moerassige gebieden, die gunstig zijn voor 
muggen ontwikkeling, zullen optreden . 

Gedeeltelijke verlaging van het waterniveau is een doeltreffende bestrijdingsstrategie in gebieden 
waar het leefgebied van de mug is beperkt tot de omgeving van moerassen (Collins en Resh, 1989). 
Echter, een gedeeltelijke waterniveauverlaging is vaak een contraproductieve muggenbestrijding 
strategie in dik begroeide helofytenfilters (Collins en Resh, 1989). Verhoging van waterstanden is 
over het algemeen meer succesvol zijn dan verlaging, omdat het leefgebied van de mug in 
ondergedompelde vegetatie en opkomende vegetatie wordt verminderd door overstroming. 
Verhoging van het waterniveau is een effectieve controle strategie gebleken voor de moddervlakten 
in de hoge zone van zoutwatermoerassen (Carlson, 1983; FCCMC, 1998). 
Een verhoging van de waterdiepte met 5-8 cm (Collins en Resh, 1989) is waarschijnlijk voldoende in 
helofytenfilters waar ondergedompelde vegetatie voorkomt. 

Het waterniveau kan, door aanpassing aan het systeem, dusdanig verlaagd worden zodat dit 
constant onder het substraat staat. Dit levert een Sub Surface Flow (SSF) systeem op waarbij het 
water onder het substraatoppervlak doorstroomt. Dit levert een ecosysteem op waarin de mug zich 
slecht kan voortplanten. Een goed ontworpen en onderhouden SSF systeem elimineert de kans dat 
muggen zich voortplanten nagenoeg helemaal. Uiteraard kent dit voordeel een nadeel. Een SSF 
systeem, met een gelijke reinigingscapaciteit, is 1,4 tot 7,1 keer duurder dan een Surface Flow {SF) 
systeem (Kadlec & Knight, 1996]. Bij een SSF systeem moet er te allen tijde worden voorkomen dat 
water boven het substraat komt te staan, dit omdat er in deze situatie geen natuurlijke vijanden 
aanwezig zijn in combinatie met een overmaat aan voedsel. 

Uit onderzoek is ook gebleken dat de beplanting die toegepast wordt in helofytenfilter ook van 
invloed is op de voortplanting van muggen. Het belang van de juiste beplantingkeus is aangetoond 
door Collins en Resh {1989). Wanneer de vegetatie in het moeras namelijk de primaire bron van 
muggen is, kan verhoging van het waterniveau, wat normaliter een maatregel is tegen muggen, het 
muggenprobleem verergeren. Dit komt doordat de verhoging van het waterniveau de hoeveelheid 
natte vegetatie vergroot. In het onderdeel "beplanting" wordt hier dieper op ingegaan. 

11.3.2 Natuurlijke vijanden 
Behalve de minimalisatie van de mogelijkheid tot voortplanten, is het ook mogelijk om op andere 
biologische manieren de populatie te minimaliseren. Dit is niet goed mogelijk door de aanpak van 
volwassen muggen. Dit kan namelijk alleen door het inzetten van roofdieren als vogels en 
vleermuizen. En daarvan bestaat niet het volledige dieet uit muggen, ligt de piekactiviteit op een 
ander tijdstip als de jacht, worden er veel zwermende mannetjesmuggen (niet bijtend en niet ei 
leggend) gevangen en er wordt simpelweg niet genoeg gegeten om de populatie te beperken. (Kale, 
1968; Whitaker & Long, 1998] De aanpak van de larven is echter wel effect ief door het inzetten van 
mugspecifieke bacteriën en vissen die de larven opeten. (Chapman, 1985] 

Beide aanpakken zijn echter niet ideaal te noemen wanneer het helofytenfilter als gevelelement 
wordt ingezet. De toepassing van bacteriën dient accuraat te gebeuren om te voorkomen dat 
resistentie wordt opgebouwd. De hoeveelheid bacteriën die toegevoegd dient te worden is 
afhankelijk van de concentratie zwevende stoffen, temperatuur van het water, de waterdiepte, 
ionischeinhoud van het water, larvale dichtheid, zonnestral·ing, doorstroming, en 
vegetatieve bedekking. (Walton & Mulla, 1992] Daar er veel variabelen zijn die de hoeveelheid 
beïnvloeden, is de accurate toediening van bacteriën complex te noemen. Deze mate van 
complexiteit kent een hoge foutmarge en moet hierdoor worden vermeden. 
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Ook de inzet van vissen om de larven te eten kent zijn problemen. Wanneer een standaard 
helofytenfilter wordt gerealiseerd bestaat deze in de regel uit minimaal twee aangepl·ante I/velden". 
Deze velden hebben een groot oppervlak om voldoende te kunnen reinigen. Wanneer hierin vis 
wordt uitgezet kan één vis het gehele veld doorzwemmen op zoek naar eten. Wanneer een 
helofytenfilter in een verticale opstelling wordt toegepast zal dit gefaseerd moeten gebeuren. 
Daarnaast is dit filter ook een bouwdeel en zal het vanwege montage, demontage en onderhoud ook 
in het horizontale vlak onderverdeeld zijn in kleinere delen. Zo zal het gehele filter in l< leine delen 
opgedeeld zijn en slechts beperkt met elkaar in verbinding staan. Hierdoor zal ieder deel zijn eigen 
vis moeten hebben. Op zijn beurt levert dit door de relatief grote visbezetting een extra belasting op 
de waterkwaliteit waardoor de zuiverende werking van het filter achteruit gaat. Daarnaast heeft 
deze vis ook een mate van verzorging nodig, hierbij kan gedacht worden aan bijvoeren, 
ziektebestrijding en controle op sterfte. Dit is een dagelijkse taak en vergroot de hoeveelheid 
onderhoud enorm. Ook de inzet van vissen in een helofytengevel is dus af te raden. 

11.3.3 Slechte waterkwaliteit & muggenpopulatie 
Hoewel gezondheidsrisico's door muggen niet volledig inherent zijn aan afvalwater, is er wel een 
directe relatie waargenomen tussen slechte waterkwaliteit en de grootte van de muggen populatie. 
[Carlson and Knight, 1987; Collins and Resh, 1989; Kramer and Garcia, 1989; Tennessen, 1993] Er 
wordt aangenomen dat grote hoeveelheden opgeloste organische stoffen dienen als voedingsstoffen 
voor de bacteriën en algen die op hun beurt als voedsel voor de muggenlarven dienen. 
Samenhangend met deze verhoging van de mug reproductie, is er het potentiële neveneffect van 
hoge concentraties organisch materiaal. Dit leidt tot hoge afbraak, een laag zuurstofgehalte en het 
ongeschikt zijn voor in het water levende roofdieren van de mug zoals libellen of vissen . [Mian et al, 
1986; Walton et al, 1996, 1997] Daarnaast kunnen insecticiden, in het bijzonder de milieuvriendelijke 
bacteriële larvicides, minder effectief zijn in het sterk vervuild water. [Russell, 1999] 
Een goede voorbehandeling van het afvalwater helpt de muggenpopulatie actief in toom te houden. 

11.3.4 Tegenstrijdigheden werking helofytenfilter en reductie muggenoverlast 
Nagenoeg iedere ingreep die wordt gedaan om muggen te bestrijden levert een vermindering van de 
reinigende capaciteit van het helofytenfilter op. 
De tegenstrijdigheid begint al bij het feit dat zonder het helofytenfilter de mug geen habitat zou 
hebben. Met de komst van het helofytenfilter komt dus ook de mug. 
Systemen met een grote waterdiepte en ruimte tussen de beplanting elimineren de habitat voor 
muggen en creëert een leefomgeving voor larve etende vissen, uiteraard levert deze vermindering 
van planten een verkleining van de zuiverende capaciteit op. Hetzelfde geld voor hogere 
stroomsnelheden, welke de voortplanting voorkomen, maar ook dit verkleint de zuiverende 
capaciteit. 
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12 Beplanting 

Bij de aanplanting van een helatietengevel kunnen verschillende planten worden toegepast. In een 
tropisch klimaat komen andere moerasplanten voor als in andere klimaten. Daarnaast moet er bij de 
plantenkeus rekening worden gehouden met bijvoorbeeld groeivorm en ongedierte. Over het 

algemeen geldt dat snel groeiende, sterk wortelende en veel biomassaproducerende moerasplanten 
geschikt zijn voor een helofytenfilter. 

12.1 Meest toegepaste plantensoorten 

In tabel19 zijn de plantsoorten weergegeven die het meest in helofytenfilters worden toegepast. 

Latijnse naam Engelse naam Nederlandse naam 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. common reed Riet 
Ju neus spp. rushes Russoorten 
Scirpus spp . bulrushes Biessoorten 
Typha angustifolia L. narrow-leaved cattail Kleine lisdodde 
Typha latifolia L. broad-leaved cattail Grote lisdodde 
Iris pseudacorus L. yellow flag Gele lis/iris 
Acorus calamus L. sweet flag Kalmoes 
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. reed grass Liesgras 
Carex spp. sedges Zeggesoorten 

Tabel19 Plantsoorten toegepast m helofytenfliters {Stottme1ster, U. et al, 2003; Plantago, onbekend] 

De samenstelling van de beplanting in een helofytenfilter lijkt minder van belang te zijn voor de 
zuiveringsprestaties dan de dichtheid en de nettoproductie van biomassa door de planten [Kadlec 
and Knight, 1996]. Met deze wetenschap in het achterhoofd, kan de beplanting op basis van andere 
criteria worden bepaald. Voor de helofytengevel is bijvoorbeeld de voortplanting van de mug 
belangrijk om te beschouwen. 
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12.2 Mug voortplantinggeneigdheid van verschillende moerasplantensoorten 

Muggen kunnen in tropische gebieden een groot gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Door 
Collins en Resh (1989) is een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van beplanting op de 
voortplanting van muggen. Tabel 20 en 21 geven de resultaten van dit onderzoek weer, de meest 
toegepaste plantsoorten uit tabel19 zijn dikgedrukt weergegeven. 

Soort plant Latijnse naam Engelse naam Nederlandse naam Score mug 

productie 

Gewortelde Alisma geyeri Water-plantain Waterweegbree 7 

opkomende Alisma triviale Water-plantain Waterweegbree 7 
Alopercurus howellii Foxtail Vossenstaart 9 

planten Carex obnupta Sedge Zegge 11 
Carex rostrata Sedge Snavelzegge 14 
Carex stipata Sedge 13 
Cyperus aristatus Flat sedge 9 
Cyperus difformis Flat sedge 11 
Cyperus esculentus Flat sedge Aardamandel 13 
Cyperus niger Flat sedge 12 
Deschampsia danthonides Grass Smele 11 1 Echinochloa crusgalli Barnyard grass Europese hanenpoot 11 
Echinodorus berteroi Burhead Kleine waterweegbree 10 
Eleocharis palustris Spikerush Naaldgras 10 I 

Equisetum arvense HorsetaU Heermoes 14 
Frankenia grandifolia Alkali heath frankenia-achtigen 14 
Glyceria leptostachya Mannagrass Vlotgras 12 
Ju neus acutus Softrush Bloembies 13 
Juncus effusus Softrush Pitrus 10 
Jussiaea repens Primrose Waterteunisbloem 16 
Leersia oryzoides Rice cutgrass Rijstgras 11 
Leptochloa fasicularis Salt-meadow grass leptochloa 10 
Ludwigia spp. Primrose willew teunisbloemsoorten 9 
Lythrum californicum Loosestrife 13 
Oryza sativa Rice Rijst 9 
Phalaris arundinacea Reed canary grass Kanariegras 14 
Phragmites communis Common reed Riet 17 
Plantago major Common plantain Grote weegbree 9 
Polygonum amphibium Water smartweed Veenwortel 14 
Polygonum hydropiperoides Smartweed Waterpeper 12 
Polygonum pennsylvanicum Pinkweed 12 
Polygonum punctatum Smartweed Waterpeper 12 
Polypogon elongatus Rabbitfoot grass Baardgras 11 
Potentilla palustris Cinquefoil Wateraardbei 11 
Pterididum aquilinum Fern Adelaarsvaren 13 
Sagittaria latifolia Duck-potato Pijlkruid 7 
Sagittaria longiloba Arrowhead Pijlkruid 7 
Sagittaria montevidensis Giant arrowhead Pijlkruid 8 
Scirpus acutus Bulrush Bosbies 15 
Scirpus americanus Three-square bulrush Stekende bies 10 
Scirpus californicus Giant bulrush 15 
Scirpus olneyi Alkali bulrush 12 
Sparganium eurycarpum Burreed Egelskop 13 
Typha angustifolia Narrowleaf cattail Kleine lisdodde 16 
Typha glauca Cattail Lisdodde 16 
Typha latifolia Common cattail Grote lisdodde 17 
Zizania aquatica Wild rice Wilde rijst 13 

Tabel 20 Geschatte mug reproductie geneigdheid van verschillende gewortelde opkomende waterplantsoorten 
[Col/ins & Resh, 1989; Plantago, onbekend] 
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11 Soort plant Latijnse naam Engelse naam Nederlandse naam Score mug 
productie 

Drijvende Azolla filiculoides Water fern Grote kroosvaren 10 

waterplanten Bacopa nobsiana Water hyssop 13 

Brasenia schreberi Watershield Waterschild 12 

Eichhornia crassipes Water hyacinth Waterhyacint 18 

Hydrocotyle ranunculoides Pennywort Grote waternavel 15 

Hydrocotyle umbellata Pennywort Waternavel 15 

Lemna gibba Duckweed Eendenkroos 9 

Lemna minima Duckweed Dwergkroos 9 

Nasturtium officinale Water cress Waterkers 15 

Nuphar polysepalum Spatterdoek Waterlelie 11 

Pistia stratiotes Water lettuce Watersla 18 

Potamogeton crispus Curled pondweed Gekroesd fonteinkruid 8 

Potamogeton diversifolius Pondweed Fonteinkruid 8 

Ranunculus aquatilis Buttercup Fijne waterranonkel 16 

Ranunculus flammula Buttercup Egelboterbloem 15 

Spirodela polyhyiza Duckmeat Veelwortelig kroos 9 

I Wolffiella lingulata Bog mat 9 

Tabel 21 Geschatte mug reproductie geneigdheid van verschillende drijvende waterplantsoorten 
{Col/ins & Resh, 1989; P/antago, onbekend] 

De scores zijn gebaseerd op de snijlijn waarde, de rivierkreeft voedingswaarde, de watervogel 

voedingswaarde en de vis obstructie waarde. Lage scores geven aan dat deze plantensoorten 

effectief samen gaan met een ecologische aanpak van muggen. Volgens Collins en Resh (1989), 
leveren scores van minder dan 9 een minimaal muggenprobleem op, scores tussen de 9 en 13 duiden 

op de noodzaak om een lage plantdichtheid sterk te reduceren voor deze plantsoort. Soorten met 

een score van 14 of hoger dienen niet toegepast te worden in een tropisch helofytenfilter. 
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12.3 Verspreiding 

Door de wereldwijde verspreiding van de verschillende plantsoorten te beschouwen, is het mogelijk 
om een inschatting te maken of planten gedijen in een bepaald gebied. Het bekijken van het 
natuurlijk voorkomen is ook noodzakelijk om te voorkomen dat de toegepaste (exotische) 
plantsoorten een plaag gaan vormen. De toepassing van locale plantensoorten heeft dus altijd de 
voorkeur. 

In de volgende afbeeldingen is de verspreiding van de negen meest toegepaste helofyten te zien, 
daarnaast is de verspreiding van de twee plantsoorten te zien die de minste muggen voortbrengen. 
Ook is de verspreiding van rijst weergegeven, een eetbare, locale helofyt. 

Riet 

Afbeelding 31 verspreiding riet [gbif.org] 

Biessoorten 

Afbeelding 33 verspreiding biessoorten [gbif.org] 

Grote lisdodde 

Afbeelding 35 verspreiding grote lisdodde [gbif.org] 

Kalmoes 

Afbeelding 37 verspreiding kalmoes [gbif.org] 

Russoorten 

Afbeelding 32 verspreiding russoorten [gbif.org] 

Kleine lisdodde 

Afbeelding 34 verspreiding kleine lisdodde [gbif.org) 

Irissoorten 

Afbeelding 36 verspreiding irissoorten [gbif.org) 

Afbeelding 38 verspreiding liesgras [gbif.org] 
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Afbeelding 39 verspreiding zeggesoorten [gbif.org) Afbeelding 40 verspreiding weegbreesoorten [gbif.org] 

Rijst 

Afbeelding 41 verspreiding pijlkruidsoorten [gbif.org] Afbeelding 42 verspreiding rijst [gbif.org] 

Het is goed te zien dat veel van de beschouwde planten niet of nauwelijks op Java 
voorkomen. Zeggesoorten en rijst komen hier wel voor en kunnen dus ook zonder 
problemen worden toegepast. Zegge komt lokaal voor als onkruid tussen de rijstgewassen 
en de toepassing kan dus in verband met zaaiing op bezwaren stuiten. 
Een groter deel van de planten komt ook voor op Nieuw-Guinea en zal waarschijnlijk op Java 
ook aanslaan. Wel moet er onderzocht worden of dit geen negatieve invloed heeft op de 
lokale natuur. De toepassing van lokale soorten verdient hier nog steeds de voorkeur. 
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12.4 Eetbare planten 

Een voordeel van het gebruik van afvalwater is dat het veel meststoffen bevat. Net als mest uit de 
veehouderij bevat ook menselijke ontlasting veel nutriënten die planten nodig hebben voor hun 
groei . In tabel 22 is de hoeveelheid meststoffen weergegeven die per jaar in de menselijke 
uitwerpselen aanwezig is . Daarnaast is ook uitgezet hoeveel van deze stoffen benodigd zijn voor de 
productie van 250kg graan. Opvallend is dat deze waarden vrijwel overeen komen. 

Nutriënt in kg 
In urine In feces Total Vereist voor 

(500 I/jaar) (50 I/jaar) 250 kg graan 

N Stikstof 4.0 0.5 4.5 5.6 
p Fosfor 0.4 0.2 0.6 0.7 

K Kalium 0.9 0.3 1.2 1.2 
.. 

Tabel 22 Het meststof equivalent van menselijke wtwerpselen {Drangert, 1998} 

Het gebruik van afvalwater voor irrigatie is niet nieuw. Geschat wordt dat wereldwijd 10% van het 
geproduceerde afvalwater wordt gebruikt voor irrigatie [Strauss, M ., 2000] . In tabel 23 is te een 
voorbeeld gegeven van het gebruikte afvalwater als gewasirrigatie. 

Amerika Mexico -Graan, groenten, veevoeder, parken 
Peru -Groenten, veevoeder, katoen 
Chile -Groenten, druiven 
Argentina - Groenten, veevoeder 
U.S.A. (Calif.) -Groenten, graan, veevoeder 

Azië Koeweit -Graan, fruit bomen, veevoeder 
Jordanië (indirect) -Groenten, gewas verwerkt voor consumptie 
lsrael -Katoen 
Saoedi-Arabië - Graan, veevoeder 
India -Graan, groenten 

Europa Duitsland -Graan, suiker biet, aardappelen 
Z.Europa - Niet-voedingsgewassen, parken 

Noord Afrika Tunesië -Citrusvrucht, veevoeder 
Marokko -Groenten, veevoeder 

. . 
Tabel 23 Voorbeelden von afvalwater hergebrwk m de landbouw {Strauss, M., 2000] 

Uiteraard kunnen deze gewassen niet allemaal in de gecreëerde moerascondities worden verbouwd. 
Er zijn plantensoorten die hiervoor wel geschikt zijn, een goed voorbeeld hiervan is rijst. De 
mogelijkheid bestaat dus om eetbare planten te verbouwen in de helofytengevel. 

Omdat planten zware metalen opnemen en pathogenen in het irrigatiewater kunnen voorkomen, 
moet hier rekening mee worden gehouden wanneer eetbare planten worden toegepast. Door de 
eetbare planten simpelweg verder van de plaats waar het influent het filter betreed te plaatsen, kan 
een verminderde opname worden gerealiseerd. Zoals eerder is aangegeven, varieert de concentratie 
aan zware metalen per seizoen. Mogelijk kan hierop de oogsttijd worden afgestemd. 
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13 Substraat 

13.1 Wenselijke eigenschappen 

Het substraat dat in de helofytengevel toegepast wordt, moet voldoen aan een enkele 
standaardeigenschappen, maar vooral ook aan bijzondere eisgenschappen. Zo moet het substraat 
voldoende mogelijkheid tot verankering bieden aan de beplanting, dit is noodzakelijk vanwege de 
verhoogde windsnelheid rondom bebouwing. Een andere eigenschap die vaker voorkomt bij het 
telen van gewassen, vooral bij glastuinbouw, is het ontbreken van voedingsstoffen in het substraat. 
Bij glastuinbouw kan hierdoor de opname van voedingsstoffen worden gecontroleerd en beïnvloedt. 
In de helofytengevel heeft dit echter een andere functie, door het ontbreken van voedingsstoffen 
wordt de plant namelijk aangezet tot het onttrekken van voedingsstoffen, een onderdeel van de 
zuivering van het water. 

Voor de omzetting van stoffen in het water naar stoffen die de beplanting op kan nemen, zijn 
bacteriën nodig. Deze bevinden zich tussen de wortels van de planten op het substraat. Het 
oppervlak van het substraat (m 2/m 3

) bepaald de maximale hoeveelheid aanwezige bacteriën in het 
substraat. Hoe meer bacteriën, hoe efficiënter de omzetting van afvalstoffen naar voedingsstoffen, 
hoe beter de groei en hoe beter de zuivering van het water. 

Een eigenschap die wel bij het kweken van planten van belang is, maar niet bij de helofytengevel, is 
waterbuffering. Doordat het substraat constant onder water staat, is deze eigenschap niet nodig. 
Sterker nog, bij onderhoudswerkzaamheden is dit, door het additionele gewicht, een negatieve 
eigenschap. Een andere eigenschap die hierbij aansluit is een minimale belemmering van de 
waterstroom. Een belemmerde waterstroom betekent namelijk de mogelijkheid tot 
afvoerproblemen en daarmee de onwenselijke overstroming van het oppervlak. 

Een andere eigenschap die van belang is voor het helofytenfilter is het ontbreken van uitspoeling. 
Doordat er een constante waterstroom optreedt, kunnen fijne deeltjes meespoelen wat uiteraard 
niet de bedoeling is. Een eigenschap die hierbij aansluit is de mogelijkheid tot de toevoeging van 
additieven aan het substraat om zo fosforverbindingen aan te kunnen pakken . Voor een optimale 
werking moet deze bij voorkeur fijn verdeeld zijn (groot oppervlak), maar niet uitspoelen. Ook 
degradatie van het substraat is onwenselijk en moet dus zo veel mogelijk voorkomen worden. 

Behalve het de plant zo goed mogelijk te maken, zijn er ook andere wenselijke eigenschappen. Zo is 
het noodzakelijk om ongedierte de toegang tot het water te ontzeggen. Dit kan bijvoorbeeld door de 
toepassing van een fijn of een scherp substraat waardoor het water onbereikbaar wordt. Op het 
gebied van massa is het voor zowel de plaatsing, het terugkerend onderhoud als het totale 
systeemgewicht noodzakelijk om een lichtgewicht substraat toe te passen. Om daarbij de impact op 
het milieu minimaal te houden is het noodzakelijk om recyclebaar of zelfs gerecycled materiaal te 
gebruiken als substraat. 

13.2 Substraatsoorten 

De meest geschikte bodem voor een helofytenfilter is klei of zavel [Grontmij, 1991]. Dit substraat is 
echter zeer fijn waardoor het uit kan spoelen en de doorstroming sterk belemmerd. Daarnaast is het 
ook erg zwaar waardoor handmatig onderhoud en montage onmogelijk is. Klei en zavel zijn dus 
ongeschikt waardoor een ander substraat moet worden gekozen uit de mogelijke alternatieven. 
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13.2.1 Grond 
Grond is van oudsher het meest standaard groeimedium. Er zijn echter grote verschillen in de 
samenstelling en eigenschappen van verschillende grondsoorten. Grond bestaat niet uit één 
materiaal, maar een samenstelling van verschillende grondstoffen. Een grondmix kan bestaan uit 
goede potgrond, perlieten/of kokos, wormen mest, basaltmeel, kalk en soms andere toevoegingen 
zoals Mapito of steenwol. De PH van grond is niet stabiel maar zal schommelen tussen 5,8 en 7. 

In tegenstelling tot veel andere substraten, heeft grond voor de tuinbouw als voordeel dat het 
voldoende voedingstoffen bevat voor enkele weken. Voor de toepassing in een helofytenfilter heeft 
dit zowel voor als nadelen. Zo heeft het in de opstartfase van het filter een voordeel, planten kunnen 
zo gemakkelijk aanslaan en een goede start maken. Wanneer deze voedingbuffer echter te groot is, 
treedt een nadeel op. In dit geval zullen de planten gedeeltelijk voedingsstoffen opnemen uit de 
grond in plaats van uit het te zuiveren water. 

Grond heeft een groot nadeel voor zowel de tuinbouw als voor de toepassing in een helofytenfilter. 
Het is namelijk een erg goede waterbuffer. Hierdoor blijft de grond zeer nat en laat het weinig 
zuurstof toe. Voor helofyten levert dit geen problemen op, maar het betekend wel dat de 
doorstroming van water door de grond ook bemoeilijkt wordt. Op zijn beurt kan dit leiden tot 
overstroming met alle gevolgen van dien. 

Eigenschappen grond 
- Soortelijk gewicht [Bodem richtlijn]: 

- Verzadigd gewicht veen 970 kg/m 3 

- Verzadigd gewicht slib 1300 kg/m3 

- Verzadigd gewicht slappe klei 1500 kg/m3 

- Verzadigd gewicht vaste klei 2000 kg/m3 

• Verzadigd gewicht zand 2000 kg/m 3 

Door een grondmix toe te passen kan het verzadigd soortelijk gewicht verlaagd worden. Substraten 
die op daktuinen toegepast worden zijn nagenoeg altijd lichtgewicht. Het gemiddelde gewicht van 
een daktuinsubstraat, dat volledig uit minerale bestanddelen bestaat en verzadigde is, bedraagt 
1.500 kg/m3 [Nophadrain]. Daarmee is het gewicht gelijk aan dat van verzadigde klei. Toevoeging van 
kokos kan het verzadigde gewicht terug worden gebracht tot 1250 kg/m3 [Legro]. 

13.2.2 Steenwol 
Steenwol is een van de meest toegepaste substraten, in de glastuinbouw vertegenwoordigt deze 
zelfs 95%. Dit kan verklaard worden doordat het licht, compact en relatief goedkoop is. Daarnaast 
heeft het ook een groot watervasthoudend vermogen en bevat het veel lucht. 

Een aandachtspunt van steenwol is de hoge PH waarde van rond de 8. Hiertoe dient het water bij het 
inwateren een PH te hebben tussen de 5,1 en 5,5. Een PH waarde onder de 5 laat de steenwol zijn 
veerkracht verliezen waardoor het inzakt, dit zal dus voorkomen moeten worden [aqualogic]. 

Steenwol wordt al langer ingezet in zogenaamde "lichtgewicht helofytenfilters". In tegenstelling tot 
kasteelt, hoeft bij afvalwaterzuivering het groeimedium niet verplicht vervangen te worden. Het 
behouden van het medium heeft in het helofytenfilter zelfs voordelen. Net als bij een zandgevuld 
helofytenfilter vernieuwen de plantenwortels zicht telkens. De dode wortels die achterblijven, 
vervullen hierna de koolstofbehoefte van nitrificerende bacteriën [de 12 ambachten]. 

Het gebruik van steenwol kent enkele grote voordelen, zo is het niet vergankelijk, drijft het niet, is 
het brandveiling en volledig recyclebaar. Daarnaast is de zuiveringscapaciteit van een helofytenfilter 
op basis van steenwol is aanzienlijk groter dan die van een zandfilter. Dit geldt zowel voor nieuwe 
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steenwol als voor afvalsteenwoL In de proeffilters (2,6 m3
) van "de twaalf ambachten" werden 

hoeveelheden van 1.800 tot 2.000 liter per week (257- 286 I/dag) probleemloos in eenzelfde 
tijdsbestek gezuiverd . Een ander voordeel is te vinden in soortelijk gewicht. Hoewel het 
korrelvormige afvalsteenwolproduct een bijna tweemaal grotere dichtheid heeft dan nieuwe 
steenwol, is het bij gelijk volume nog steeds ruim tweemaallichter dan een zandfilter. Een toepassing 
wordt dan ook gevonden in situaties waar weinig ruimte beschikbaar is of het gewicht een rol speelt 
(stadswoningen, woonschepen, vakantiehuisjes, enz.) [de12ambachten]. Op basis van deze 
bevindingen zijn er twee typen van een compact steenwolgevuld helofytenfilter succesvol op de 
markt gebracht door Technisch Bureau Hamar. 

Steenwolgranulaat 
Doordat er, in verband met ziekten en oude wortels, slechts één teelt op steenwol plaatsvindt, 
produceert de glastuinbouw jaarlijks duizenden kubieke meters afval steenwolsubstraat. Wanneer 
dit afval steenwol toegepast zou kunnen worden in een helofytenfilter, levert dit enkele voordelen 
op. Omdat het hierbij om de recycling van materiaal gaat, wordt de milieu-impact van het systeem 
sterk verminderd. Ook zijn er kosten verbonden aan de toepassing van nieuw tuinbouwsteenwol, 
terwijl afvalsteenwol in de regel tegen transportkosten verkrijgbaar is [de12ambachten] . 

Het centrum voor ecologische technieken "de twaalf ambachten", heeft onderzoek gedaan naar de 
toepassing van afvalsteenwol in helofytenfilters. De afvalsteenwol wordt geshredderd waarna er 
korrels, ook wel steenwolgranulaat genoemd, overblijven. Deze korrels kunnen dan gebruikt worden 
als filtersubstraat. Bij de eerste wateranalyses bleek er een overschot aan nitraat en fosfaat aanwezig 
te zijn . Dit duidt op een grote hoeveelheid kunstmest die in de korrels is achtergebleven. Na zeven 
maanden was deze echter uit het substraat verdwenen. Dit hoeft echter geen nadeel te zijn. De 
rietplanten krijgen zo extra voedingsstoffen, zodat er bij voldoende temperatuur en zon, al na enkele 
weken uitlopers verschijnen en na een maand het hele filter al een overdad·ige aangroei vertoont. 
Nadat de meststoffen uit het substraat zijn verdwenen, worden al snel goede zu iveringsresultaten 
bereikt. Vooral wanneer recirculatie wordt toegepast zal er, onder andere door oxidatie, een snelle 
afname van nitraten optreden [de12ambachten]. 

Al met al biedt steenwol, maar vooral ook steenwolgranulaat, grote voordelen bij toepassing in een 
helofytenfilter. 

Eigenschappen NO SM-50 substraatplaten [Nophadrain] : 
- Materiaal : steenwol 
- Watervasthoudend vermogen: ± 600 l/m3 = 80 Vol.% 
- Luchtvolume: ± 16% 
- pH-waarde:± 7-8 
- Soortelijk gewicht: droog± 80 kg/m 3

, verzadigd± 680 kg/m3 

Hieruit kan het soortelijk gewicht van steenwol onder water worden bepaald . Waarbij ervan wordt 
uitgegaan dat het water uiteindelijk alle lucht verdringt waardoor het verzadigd gewicht hoger komt 
te liggen. Voor de gewichtsbepaling van verzadigd afvalsteenwolgranulaat wordt ervan uitgegaan dat 
het soortelijk droog gewicht twee maal zo groot is [de12ambachten] . Omdat het steenwol vervuild is 
met o.a. wortels en het luchtvolume onbekend is, wordt er ui·tgegaan van de minst optimale situatie 
waarbij het afvalsteenwolgranulaat evenveel water op kan nemen met een groter totaalgewicht tot 
gevolg. 

Het berekende verzadigd soortelijk gewicht is: 
-Verzadigd gewicht nieuw steenwol : 830 kg/m 3 

- Verzadigd gewicht afvalsteenwolgranulaat: 910 kg/m3 
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13.2.3 Kokos 
Kokos wordt steeds vaker gebruikt door professionele kwekers waar het een vervanger is voor het 
medium aarde. Net als aarde buffert kokos water, het heeft echter geen voedingswaarde. Een 
voordeel van kokos ten opzichte van aarde is het vermogen om overtollig water kwijt te raken . Voor 
de toepassing in een helofytenfilter betekend dit dat water gemakkelijk kan doorstromen. Ook is 
kokos erg luchtig waardoor het ook een laag soortelijk gewicht heeft. Daarnaast kent kokos een 
ander voordeel, door de in de vezels aanwezige mineralen buffert het namelijk de PH waarde rond 
de 6. Kokos is leverbaar in verschillende uitvoeringen, zo is het zowellos als in blokken of slabs 
verkrijgbaar. 

Kokos is toch in mindere mate geschikt voor de toepassing in een helofytenfilter, zo heeft het een 
groot drijvend vermogen en zal het onderhevig zijn aan rottingsprocessen. Het opdrijven is tegen te 
gaan door een zwaardere toplaag toe te passen. Door de beperkte gebruiksduur levert de degradatie 
in de tuinbouw geen problemen op, maar in een helofytengevel wel. Kokos is dus niet geschikt voor 
toepassing in de helofytengevel. 

13.2.4 Perlitekorrels 
Perlitekorrels worden gemaakt van vulkanisch gesteente. Bij extreme verhitting expandeert het door 
het verdampen van inwendig water. Hieruit ontstaat een glasachtige witte korrel met een ruw 
oppervlak en vele capillairen waardoor het een laag volumegewicht heeft. Voordelen van perlite zijn; 
inert en onvergankelijk, een neutrale PH (6,5-7,5), kent een goede drainerende werking en het klinkt 
niet in [Pull Rhenen] . Een nadeel is dat het net als kokos veellucht bevat waardoor het drijft. Ook 
hier biedt de toepassing van een zware toplaag de oplossing. 

Eigenschappen perlitekorrels [Pull Rhenen] 
- PH: 6,5-7,5 
- Droog gewicht: 275 à 300 kg/m 3 

- Verzadigd gewicht: 500 à 600 kg/m 3 

13.2.5 Mapito 
Mapito is een substraat dat bestaat uit een mix van Poly-Urethaan (PU), Steenwol en vaak kokos of 
zelfs perliet. Hierdoor is het een zeer luchtig medium met een beperkt watervasthoudend vermogen 
waardoor het in de tuinbouw vaak bewaterd moet worden . Evenals kokos en perlite drijft het door 
de grote hoeveelheid lucht. En door de aanwezigheid van steenwol, is ook de PH waarde van Mapito 
hoog en moet er extra aandacht worden besteed aan het inwateren [aqualogic]. Doordat Mapito een 
slechte waterbuffer is en het nooit verzadigt wordt toegepast is het verzadigd gewicht niet bekend. 

13.2.6 Grind 
Grind wordt (samen met zand) vaak toegepast in helofytenfilters. Water kan namelijk gemakkelijk 
door grind spoelen en irrigatie en drainagebuizen raken zo niet verstopt. Daarnaast is grind een 
relatief goedkoop en goed verkrijgbaar materiaal. Een nadeel van grind is echter dat het maar een 
beperkt oppervlak heeft, dit is op zijn beurt nadelig voor de maximale hoeveelheid aanwezige 
bacteriën. Daarnaast is kiezel relatief zwaar en daarom minder geschikt voor in een geveltoepass ing. 
Kiezel kan wel in een dunne laag als afdekking van het substraat dienen. Zo kan bijvoorbeeld 
voorkomen worden dat het onderliggende substraat opdrijft . 

Het soortelijk gewicht van grind en zand is 2650 kg/m 3 (zonder lucht) . Afhankelijk van de 
korrelgrootte, en daarmee de hoeveelheid aanwezige lucht, varieert de volumieke massa van het 
droge materiaal. Voor grind wordt een waarde van 1700 kg/m 3 aangehouden [Cement & 
Betoncentrum]. Dit betekend dat 33% van lm 3 uit lucht bestaat welke in een onderwatersituatie 
wordt vervangen door water. Welke het met water verzadigde gewicht van grind op 2033 kg/m 3 

brengt. 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat - Ontwerp helofytengevel 
P.M.F. van de Wouw 

-86-



Eigenschappen 
- Droog gewicht: 1700 kg/m 3 

- Verzadigd gewicht: 2033 kg/m 3 

13.2.7 Kleikorrels 
Kleikorrels worden bijna niet meer toegepast in de land en tuinbouw. Deze korrels zijn luchtige 
kleikorrels met een slecht watervasthoudend vermogen. Hierdoor moeten ze constant bewaterd 

worden en doordat ze de PH waarde niet beïnvloeden, zijn ze geschikt voor recyclage systemen. Een 
groot voordeel van de kleikorrels is dat deze erg goedkoop zijn. Daarnaast zijn er echter enkele 
nadelen. Zo is een groot nadeel van deze vulkaansteenachtige korrel, dat deze de plant weinig 
houvast geeft [aqualogic] . Een ander groot nadeel is, dat ze vrij broos zijn en na verloop van tijd tot 
gruis uiteenvallen [schonevijver.nl] . Dit maakt ze niet geschikt voor toepassing in de helofytengevel. 

13.2.8 Poreus gesteente 
Lavasplit 
Lavasteen is een natuurlijk gesteente (basalt 3000 kg/m 3 [SBR]) dat zeer poreus is. Dit houdt in dat 
het een gunstig oppervlak heeft voor de bacteriehuis houding. Ook gedraagt het zich als grind 
waardoor de waterstroom minimaal belemmerd wordt. Daarnaast is het, in tegenstelling tot de 
kleikorrels, onregelmatig gevormd waardoor planten zich wel .kunnen hechten. Een nadeel van 
lavasplit is dat het ondanks de mate van ,porositeit toch relatief zwaar is. Daarnaast moet het voor 
gebruik goed worden gespoeld om eventuele zwavelresten weg te spoelen [schonevijver.nl) . 
Afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige lucht, varieert de volumieke massa van het 'lavasplit 
tussen de 1000 en 1400 kg/m 3

. Dit betekend dat 33-47% lucht is. 

Vulkanisch substraat 
Vulkanisch substraat is net als lava vulkanisch gesteente en bestaat uit basalt. Het verschil is de 
plaats waar het gevormd wordt. Zo wordt lavasteen aan de oppervlakte uit lava gevormd en wordt 
het vulkanische substraat onder het aardoppervlak gevormd uit magma. Het grootste verschil is dat 
het vulkanisch substraat veel steviger is waardoor het, in tegenstelling tot lavasteen, minder snel 
verpulverd. Vulkanisch substraat is daarnaast in vergelijking met lavasplit ook duur. Van vulkanisch 
substraat is de volumieke massa ±800 kg/m 3

. 73% van de inhoud bestaat dus uit lucht. 

Gletsjer substraat 
Gletsjer substraat wordt veel toegepast in vijvers waar het ruimte biedt aan bacteriën. Het is 
afkomstig van de morene van gletsjers en het oogt als kiezels. Het is echter vele malen lichter 
doordat het poreus is . Hierdoor heeft het ook een groot oppervlak, maar minder groot dan dat van 
de vulkanische gesteenten. Een groot voordeel van gletsjersubstraat ten opzichte van de vulkanische 
gesteenten, is dat het volledig schoon is waardoor geen stoffen als zwavel aan het water worden 
afgestaan. Van Gletsjer substraat is de volumieke massa ±700 kg/m 3 [Perfect Pond], deze steensoort 
bestaat voor 95,4% uit natuurlijk gevormd glas waarmee de soortelijke massa rond de 2500 kg/m3 

ligt . Hierbij is 72% dus lucht 

Net als bij grind kan ook op basis van het soortelijk gewicht het verzadigde soortelijke gewicht van 
poreuze gesteenten worden bepaald. De uitkomsten hiervan zijn bij de eigenschappen weergegeven. 
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Eigenschappen lavasplit 
- Droog gewicht: 1000-1400 kg/m 3 

- Verzadigd gewicht: 1333-1870 kg/m 3 

Eigenschappen vulkanisch substraat 
- Droog gewicht: 800 kg/m 3 

- Verzadigd gewicht: 1530 kg/m 3 

Eigenschappen gletsjer substraat 
- Droog gewicht: 700 kg/m 3 

- Verzadigd gewicht: 1420 kg/m 3 

13.3 Aditieven 
Fosfor binden 
Eerder is de fosforonttrekking behandeld, hierbij is toen naar voren gekomen dat slechts een klein 
deel van de fosfor door planten opgenomen wordt. Het overgrote deel van de fosforverbindingen die 
uit het water onttrokken dienen te worden moeten in de grond worden gebufferd. Om de adsorptie, 
complexering en precipitatiereacties met fosfor plaats te laten vinden is het noodzakelijk om 
aluminium-, ijzer-, calcium of kleimineralen aan het substraat toe te voegen [Brix, 1993]. Ook 
(gebrand) schelpengrit behoord hiermee tot de mogelijke toeslagmaterialen en het wordt om deze 
reden veelvuldig als drainagelaag toegepast in helofytenfilters [aqualogic, Hamar]. 

Koolstofbron 
Bacteriën hebben een bron van koolstof nodig om hun werk te kunnen doen. In een ouder 
helofytenfilter zorgen afgestorven wortels hiervoor. Een nieuw aangelegd helofytenfilter voorziet 
hierin niet waardoor deze moet worden toegevoegd in het substraat. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld 
stro of hennepsnippers worden toegevoegd als opstart koolstofbron tot er voldoende wortels zijn die 
dit natuurlijk aanvullen [ecofyt, Ham ar]. Wanneer steenwolgranulaat wordt toegepast waarop 
eerdere teelt heeft plaatsgevonden, zijn oude wortels reeds aanwezig en hoeft er geen koolstof te 
worden toegevoegd. 
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14 Montage & onderhoud 

14.1 Montage 
De manier van monteren wordt o.a. beïnvloedt door het gewicht, de gewenste bouwsnelheid, het 
beschikbare materieel en natuurlijk de kosten. Ook het latere onderhoud en eventuele demontage 
hebben invloed op de manier van montage. Uiteraard is de combinatie van een laag gewicht, een 
hoge bouwsnelheid, minimale materieelinzet, eenvoudig onderhoud en demontage en daarmee 
minimale kosten gewenst. 

Over het algemeen is er in het geval van onderhoud minder materieel beschikbaar als bij de bouw. 
Daarnaast leidt een eenvoudige demontage ook tot een eenvoudige montage. Andersom hoeft dit 
niet op te gaan door bijvoorbeeld klik of lijmverbindingen. Vanuit deze redenering kan er dus worden 
gesteld dat, wanneer onderhoud en demontage goed zijn uit te voeren, er vanuit kan worden gegaan 
dat ook de montage goed uit te voeren is. Met dit in het achterhoofd kunnen er eisen worden 
opgesteld vanuit het onderhoud. 

Vanuit het onderhoudsoogpunt moet (deel)demontage eenvoudig zijn. Hiertoe mogen er geen 
verbindingen worden toegepast die niet demontabel zijn. Ook moeten alle onderdelen handmatig te 
tillen zijn zodat er geen groot materieel hoeft te worden ingezet. Daarnaast moeten de onderdelen in 
kleine secties demontabel zijn zodat niet de gehele gevel afgebroken hoeft te worden om één paneel 
te vervangen. 

14.2 Onderhouds methoden 
In bestaande helofytenfilters worden verschillende onderhoudsmethoden toegepast. De meest 
gebruikte methoden zijn: 
• Grote waterdiepte toepassen om plantsoorten te beperken [Kadlec & Knight, 1996] 
• Herbiciden toepassen [Collins & Resh, 1989; Kadlec & Knight, 1996] 

• Oogsten [Collins & Resh, 1989; Kadlec & Knight, 1996] 
• Gecontroleerd afbranden [Collins & Resh, 1989; Kadlec & Knight, 1996] 

Wanneer een vertaalslag naar de toepassing van een helofytenfilter in een gevel wordt gemaakt, 
blijkt dat er meteen al onderhoudsopties afvallen. Grote waterdiepten (0,8-1,Sm) [Kadlec & Knight, 
1996] kunnen moeilijk worden toegepast, daar dit inclusief substraat en planthoogte even hoog of 
hoger is als een verdieping. 
Gecontroleerd afbranden is, hoewel eenvoudig en goedkoop, in verband met de brandveiligheid 
uiteraard ook niet mogelijk. 
Het toepassen van herbiciden levert ook problemen op. De waterkwaliteit is namelijk van primair 
belang. Sommige herbiciden zijn ,giftig voor aquatische fauna en andere wenselijk plantensoorten en 
het toepassen hiervan kan van nadelige invloed zijn op de waterkwaliteit van het zoetwater 
ecosysteem. [McComas, 1993] 

De enige bruikbare methode van onderhoud blijkt dus het oogsten, ofwel snoeien, van de 
beplanting. Hierin zijn echter nog verscheidene opties die nader beschouwd dienen te worden. Zaak 
is hierbij wel dat de gesnoeide vegetatie niet in het helofytenfilter mag worden achtergelaten om 
daar te verrotten. [Kei per et al, 2003] 

14.3 Snoeien 

Het snoeien en uitdunnen van de beplanting is noodzakelijk om de plant aan te zetten tot groei om 
op die manier voedingsstofopname te bevorderen. Vanwege de voornamelijk verticale groei van 
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helofyten, zal door het terugsnoeien het systeem zichtbaar worden, bij uitdunnen is dit in mindere 
mate het geval. 

Het snoeien beperkt zich niet tot alleen de opgaande beplanting, de wortelkluit dient namelijk ook 
gesnoeid te worden . Dit bevorderd wortelgroei en daarmee de opname van voedingsstoffen uit het 
water. Behalve het inkorten, is ook het verkleinen van het wortelgestel door bijvoorbeeld scheuren, 
nodig. Hierdoor kunnen woekerende soorten niet alleen in toom worden gehouden, maar wordt ook 
de mogelijkheid geboden om in horizontale richting te groeien. Hierbij kunnen de wortels van de 
beplanting meteen geïnspecteerd worden . 

De frequentie van deze vorm van onderhoud is in Nederland één à tweemaal per jaar. Doordat de 
het tropisch-savanne-klimaat andere seizoenen kent en een minieme temperatuurvariatie heeft, 
kennen planten hier een andere groeicyclus. De snoeicyclus moet hier dus op worden aangepast. 

14.4 Reiniging 
De helofytenfilter behoeft naast plantonderhoud ook reiniging. Stoffen die uitspoelen kunnen het 
substraat laten dichtslibben waardoor de doorstroming kan worden belemmerd. Om dit te 
voorkomen is het noodzakelijk om met enige regelmaat het substraat te spoelen . Om de 
bacteriecultuur die zich in het substraat bevindt niet te beschadigen, dient dit niet te grondig en met 
water zonder re inigingsmiddelen te gebeuren. Bij voorkeur kan hiervoor het reeds gezuiverde 
huishoudwater worden gebruikt. Ook wanneer het systeem zelf gereinigd dient te worden, moet er 
om deze reden gebruik gemaakt worden van water zonder reinigingsmiddelen. 

14.5 Bereikbaarheid helofytengevel 
Om dit onderhoud uit te kunnen voeren is het belangrijk dat de helofytengevel zelfeenvoudig te 
bereiken is, maar waarbij ook de toegang tot het substraat en het volledige filter een vereiste is 
[ Keiper et al., 2003] . Hierbij dient er ook ruimte aanwezig te zijn om de werkzaamheden zonder 
gevaar uit te kunnen voeren. Voor het specifieke onderhoud aan onderdelen is het van belang dat 
deze eenvoudig bereikbaar zijn . Slijtageonderdelen dienen ook niet verlijmd te worden, maar 
bijvoorbeeld via schroefverbindingen te worden verbonden . Hierdoor zijn deze bij defect eenvoudig 
te vervangen waardoor continuïteit van het filter kunnen worden gewaarborgd en kosten worden 
gereduceerd. 

Om onderhoud en controle uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om systemen individueel of in 
kleine groepjes uit te kunnen schakelen [Knight, R.l., et al. , 2003] . Hierdoor kan de reiniging van 
afvalwater niet alleen constant doorgang vinden, maar kan ook het onderhoud in de tijd worden 
verdeeld waardoor continu en daardoor efficienter proces ontstaat. 
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15 Ontwerp 

15.1 Eisen 

Waterbalans 

• Pas bij voorkeur een baksysteem toe, daar deze meer regen vangt en minder water laat 
verdampen; 

Problematiek Surabaya en soortgelijke gebieden 

• Ten minste 100% van de kaveloppervlakte moet begroeid zijn met vegetatie, horizontaal dan 
wel verticaal; 

• De gevel van het gebouw dient een groene gevel te zijn; 

• De invloed van groen is het prominentst op de oost- en westgevel; 

• Gebruik regenwater voor de bewatering van de planten; 

• In het natte seizoen dient water opgeslagen te worden om in het droge seizoen te kunnen 
gebruiken voor de planten; 

• Bescherming van het gebouw tegen regen met een goede regenwering, met name voor de 
westgevel en in mindere mate voor de oostgevel; 

• Water uit de groene gevel dient aquifers ingeleid te worden, te worden gebruikt voor de 
bewatering van de groene gevel of te worden gebruikt door de gebruikers van het gebouw. 
Zorg voor een vertraging of gehele opvang van ten minste 75% van het regenwater dat op de 
kavel valt ten opzichte van de totale regenhoeveelheid op de kavel op de natste dag van het 
jaar; 

Thermisch comfort 
Zonwering 

• Bescherming van het gebouw tegen zon. Beschaduwing van de gevel( openingen) 
noodzakelijk. Zonwering dient wel buiten het gebouw te worden geplaatst; 

• Oriëntatie van het gebouw dient oost-west te zijn voor minimale blootstelling aan zonlicht; 

• Gebruik de blader-/paneeldichtheid van de groene gevel als zonwering voor het gebouw; 

• Zorg ervoor, voor optimale zonwering, dat de spouw tussen de groene gevel en de 
achterconstructie niet te groot is; 

Ventilatie 

• Gebruik de evapotranspiratie van de groene gevel voor koeling van de (ventilatie) lucht; 

• Gebruik continue (de hele dag en nacht door) natuurlijke ventilatie in het gebouw; 

• Nachtventilatie is effectiever dan dagventilatie; 

• Een ventilatiesnelheid van 0,15 m/s levert het meeste thermisch comfort op binnen; 

• Zorg voor grote openingen in de gevel. Zorg voor een raam/vloeroppervlakratio van 0,24 en 
een openingspercentage van de noord- en zuidgevel tussen de 40% en 80%; 

• Zorg voor voldoende open binnenruimtes; 

• Wooneenheden zouden single banked moeten zijn, dus één kamer diep voor optimale 
wind penetratie; 

• Gebruik geen permanent gesloten ramen, in ieder geval op de oost- en westgevel, die niet 
geopend kunnen worden; 

• Wind, dus luchtbeweging, is de grootste bijdrager aan thermisch comfort binnen, aldus de 
gebruikers; 

• Gebruik dwarsventilatie (horizontale ventilatie), geen schoorsteeneffect (verticale ventilatie). 
Verbindt openingen onderling dan ook horizontaal voor dwarsventilatie; 
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• De bovenste verdieping warmt doorgaans meer op dan de onderste, hoewel de 
dwarsventilatie er het gunstigst is. De onderste verdieping krijgt wel warmte van de grond 
mee. Zorg voor extra bescherming tegen de zon voor de bovenste verdieping en voor goede 
ventilatie, met name onderin het gebouw; 

• Een zuidelijke oriëntatie heeft de voorkeur bij natuurlijke ventilatie. Een oostelijke oriëntatie 
veroorzaakt een koelere binnentemperatuur dan een westelijke oriëntatie. Ruimtes op het 
noorden zijn koeler, maar krijgen weinig zonlicht; 

Isolatie 

• Gebruik de beperkte isolatiewaarde van de groene gevel voor de isolatie-eis; 

• De gevel dient niet geïsoleerd te zijn voor een natuurlijk geventileerd gebouw. Zorg voor een 
warmteweerstandscoëfficiënt (R) van 0,5 m2K /W voor de oost en westgevels en 0,4 m2K /W 
voor de noord- en zuidgevels; 

• Zorg voor een redelijke thermische massa van de gevel. Niet zwaar, niet licht; 

Surabaya 

• De gebruiker van het gebouw moet zijn/haar omgeving kunnen aanpassen om comfort te 
bereiken. Dit houdt in het kunnen open van ramen, het aandoen van lichten of het dichtdoen 
van gordijnen; 

• Alle materialen die in het westen worden gebruikt zijn voorhanden, maar de meeste (veelal 
arme) mensen zijn gewend aan de volgende bouwmaterialen: gewapend beton, baksteen, 
pleisterwerk, hout, bamboe, geprofileerde staalplaten, multiplex, asbestplaten en 
dakpannen. Asbestplaten mogen daarentegen niet gebruikt worden in het ontwerp; 

• Gebruik bij voorkeur zo min mogelijk materialen en bouwmaterialen die gerecycled of 
hergebruikt zijn of dit na gebruik zijn; 

Verbetering groene gevelsystemen 

• Irrigatie met drinkwater minimaliseren I elimineren; 

• Low tech systeem; 
• Foutenmarge beplanting minimaliseren; 

• Kans op negatieve neveneffecten minimaliseren; 

• Functionele meerwaarde genereren; 

• Vermindering kosten; 
o Verminderen onderhoudskosten; 
o Minimaliseren controlesystemen; 

• (Deel)functie gevel vervullen; 

Muggenbestrijding 

• Nagenoeg verticale zijden; 

• Snelle, constante en gecontroleerde waterstroom; 

• Stilstaand water elimineren; 
• Wanneer open water wordt toegepast moet dit verhoogd of verlaagd kunnen worden met 5-

8cm; 
• Doordachte beplantingskeus; 

• Geen oppervlakteoverstroming toepassen; 

Waterzuivering 

• Septic tank voor zwart water voorbehandeling; 

• Vetafscheider voor grijs water voorbehandeling; 

• Capaciteit septic tank: 6m 3 I 5 i.e.; 

• Helofytenfilter moet verticaal doorstromen; 
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• Helofytenfilter moet voorzien in bezinking, filtratie, atmosferische depositie, snoei, opslag en 
verdunning; 

• Maximale doorstroomsnelheid bezinktank: 0,3-0,5 m/s; 

• Helofytenfilter moet voorzien in afwisselend aerobe en anaerobe zones; 

• Capaciteit helofytenfilter: 16,8 m2/persoon; 

• Mogelijkheid tot nabezinken na biologische behandeling; 

• Aerobe en anaerobe zones moeten elkaar afwisselen; 

• Wateropslag na zuivering; 

• Capaciteit wateropslag: Vohhw=(Np(Vgw+V,w-Vhhw)-Ah(ET +V,w·f0 ))td; 
• Overstort wateropslag naar ondergrondse infiltratievoorziening; 

• Recirculatie moet mogelijk zijn; 

Substraat 
• Verankering beplanting; 

• Ontbreken van voedingsstoffen; 

• Groot inwendig oppervlak; 

• Bij voorkeur verminderde waterbuffering; 

• Minimale belemmering waterstroom; 

• Voorkomen uitspoeling substraat; 

• Mogelijkheid voor fijn verdeelde additieven; 

• Minimale degradatie; 

• Geen toegang voor ongedierte; 

• Lichtgewicht substraat i.v.m. handmatig onderhoud; 

• recyclebaar of gerecycled substraat; 

Montage & onderhoud 
• Verminderen onderhoudskosten; 

o Gemakkelijk bereikbaar; 
o Eenvoudig onderhoud; 
o Minimaal onderhoud; 

• Demontabele verbindingen; 

• Beperkt gewicht i.v.m. handmatig onderhoud; 

• In beperkte secties demontabel; 

• Zowel het loof als de wortels van planten dienen gesnoeid te worden; 

• Tappunt huishoudwater moet aanwezig zijn; 

• Gevel eenvoudig bereikbaar; 

• Voldoende werkruimte; 

• Veilige werkruimte; 

• Helofytenfilter toegankelijk; 

• Slijtageonderdelen moeten demontabel zijn; 
• Systeem individueel of in kleine groepjes uit te schakelen; 
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15.2 Werking helofytengevel 

Naar aanleiding van het vooronderzoek kan de beoogde werking van de helofytengevel worden 
opgesteld. In afbeelding 39 is deze schematisch weergegeven. 

Huishoud water 

0 
((( 
~ 

Evapotranspiratie 
helofytenfilter 

Grijs water 
Afbeelding 43 Schematische werking helofytengeve/ 

Wanneer drinkwater wordt gebruikt, betreedt het de waterkringloop van de helofytengevel. Als het 
water wordt gebruikt, dan raakt het vervuild en wordt het grijs water. Vanuit de hoek rechtsonder 
komt de waterstroom op gang. Hierna komt het in de vetafscheider alwaar drijvende stoffen worden 
afgevangen. Na de vetafscheider komt het water in een retentievat terecht alwaar het nog eventuele 
bezinkbare stoffen kan laten bezinken, waar pathogenen kunnen afsterven en waar het water 
opgeslagen kan worden alvorens het de helofytengevel in gaat. Eenmaal in de gevel zal een deel van 
het water via de planten verdampen. Ook wordt het water biologisch gereinigd en kan neerslag de 
cyclus bereiken. 1\Jadat het water de gevel heeft verlaten, betreedt het via een controleput het 
reservoir alwaar het zich bevindt totdat het gebruikt wordt. Wanneer er teveel water op deze manier 
het reservoir binnen komt, kan door middel van infiltratie in de grond het reservoir worden geleegd. 
Vanuit het reservoir kan het water worden gebruikt om bijvoorbeeld te wassen. Het afvalwater zal 
hierna weer naar de vetafscheider stromen en weer deel gaan nemen aan de cyclus. Het is ook 
mogelijk dat het huishoudwater wordt gebruikt om het toilet te spoelen. In dat geval zal het 
afvalwater naar een septic tank stromen alvorens het naar tlet retentievat gaat om vervolgens de 
gevel in te stromen. Wanneer er een tekort in huishoud waterreservoir ontstaat, kan er 
oppervlaktewater via dezelfde septic tank het systeem in worden geleid. 
Recirculatie is ook mogelijk, door het recirculeren van effluent is deN-totaal verwijdering sterk te 
verbeteren [CIW/CUWVO, 1999]. 
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15.3 Type helofytenfilter 

Het ontwerp van de helofytengevel1 begint bij de keuze van het systeemtype en de bijbehorende 
functioneren. In afbeelding 44 zijn alle verschillende helofytenfilters weergegeven. Daarnaast zijn 
ook de onderlinge verhoudingen en verbanden weergegeven . 

Afbeelding 44 Classificatieboom helofytenfilters {Dien, Fond er & Headley, 2010} 

Doordat de onderlinge verbanden in de dassificatieboom op deze manier zijn weergegeven, kan deze 
als keuzehulp worden gebruikt. 

Allereerst moet er de keus worden gemaakt of er water over het substraat of door het substraat 
stroomt. Wanneer het water over het substraat stroomt, is er sprake van een vloeiveld . Het is echter 
gebleken dat het zuiveringsrendementen van een vloeiveld niet kan voldoen aan de IBA lllb eisen 
[CIW/CUWVO, 1999) . Daarnaast is het zo dat de wortels zorg dragen voor de zuivering, een zo groot 
mogelijke wortelruimte in het systeem is dus een pre. Op basis hiervan wordt het sub-surface flow 
systeem gekozen. 

De stroomrichting is de volgende keus die gemaakt moet worden, horizontaal of verticaal. Wanneer 
voor een horizontale stroming wordt gekozen, moet de gehele doorstromingslengte waterdicht zijn . 
Wanneer een modulair systeem het uitgangspunt is, betekend dit dat de onderdelen horizontaal 
waterdicht gekoppeld moeten worden. Op zijn beurt betekent dit een mogelijk kwetsbaar en 
onderhoudsgevoelig punt in het ontwerp. Ditzelfde kan echter ook optreden in een verticaal 
stromend systeem. De koppeling vindt dan echter in de andere richting plaats. Daarnaast wordt het 
verticale karakter, dat de helofytengevel onderscheid ten opzichte van het standaard helofytenfilter, 
niet gebruikt. Ook de potentiële energie die het water in de gevel bezit wordt in het geval van een 
horizontale stroming niet benut. Bij een verticale stroming kan deze echter worden ingezet om de 
waterverplaatsing op gang te brengen. Hier wordt dus voor een verticale doorstroming gekozen. 
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Wanneer het schema wordt gevolgd, moet er nu de keus worden gemaakt of het systeem up flow, 
down flow of een duale stroomrichting moet hebben. Doordat de zwaartekracht de down flow 
ondersteund lijkt dit de meest voor de hand liggende keus. 

Wanneer het ritme met betrekking tot de verzadiging van het groeimedium wordt beschouw is er de 
keus uit een vrije drainage, periodieke verzadiging of een constante verzadiging. Zowell in het geval 
van vrije drainage als periodieke verzadiging is er sprake van een onderbroken irrigatie. Hierbij is het 
dus noodzakelijk dat de irrigatie specifiek wordt geregeld om ervoor te zorgen dat de planten niet 
uitdrogen. Omdat de eliminatie van de irrigatieregeling het speerpunt is geweest in de 
conceptontwikkeling, vallen beide manieren van irrigeren af. Wanneer wordt gekozen voor een 
constante verzadiging van het groeimedium komt dit namelijk wel te vervallen. 

Op basis van de gemaakte keuzes, kan er op dit moment geen keuze meer worden gemaakt over het 
wel of niet overstromen van het oppervlak. De enige mogelijkheid is hier namelijk een permanent 
overstroomd oppervlak. 
Ten eerste staat dit echter haaks op de eisen die vanuit de muggenbestrijding zijn opgesteld. Ten 
tweede betekent de ruimte die een overstroming inneemt, een vermindering van het totale 
worteloppervlak van de planten. Een systeem waarbij geen water aan het oppervlak aanwezig is, 
heeft hier dus sterk de voorkeur. 
Zo'n systeem bestaat wel, alleen de down flow richting moet worden aangepast naar een up flow 
richting. Vanuit de energie die het water op hoogte bezit, lijkt deze keus slecht toepasbaar. Door 
gebruik te maken van de wet van de communicerende vaten en zo de doorstroming te regelen, 
bestaat de mogelijkheid het systeem zowel up flow uit te voeren als om de potentiële energie van 
het water te gebruiken als energie voor de doorstroming. 

Daarnaast schept het gebruik van communicerende vaten de mogelijkheid om constant en 
gecontroleerd te irrigeren zonder dat er water verloren gaat. In afbeelding 45 is de irrigatie van 
zowel een upflow als een downflow systeem weergegeven. 

Down flow Up flow 

• Afbeelding 45 Irrigatie van up flow en downflow systeem Afbeelding 46 Druk door staande ka/om 
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Hierbij is duidelijk te zien dat het upflow systeem minder risico op overstroming met zich meebrengt. 
Er is namelijk geen weerstand tegen de waterstroom in de bak zelf. Mogelijke wordt er weerstand in 
de opvolgende bak opgebouwd, de staande waterkolom bouwt echter druk op waardoor de 
doorstroom wordt bevorderd. 

Hoewel de staande kolom positief is voor het up flow systeem, heeft de relatief korte lengte van de 
staande kolom ook een groot voordeel. Wanneer irrigatie vanaf de bovenzijde van het gebouw wordt 
geregeld en het de gevelhoogte doorloopt, levert deze hoogte geen hoge drukken op vanwege de 
staande waterkolom. Dit is schematisch weergegeven in afbeelding 46. 

Het "non flooded up flow" systeem is de beste keus voor de helofytengevel. 
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15.4 Vormgeving systeem 

Door ieder systeem uit te voeren met een bezinkruimte kunnen verontreinigingen worden bezonken. 
Doordat het water door het substraat wordt gedwongen, gaat dit als mechanisch filter fungeren. 
Hierdoor kunnen zwevende stoffen evenals verontreiniging die alsnog uit het helofytenfilter spoelen, 
door de herhaalde mechanische filtering en bezinking alsnog uit het effluent worden verwijderd. 
Deze bezinkruimte is niet alleen nuttig voor het bezinken van eventueel nog aanwezig vuil, maar het 
creëert ook een plenumruimte van waaruit het water gelijkmatig het gehele substraat kan 
doorstromen. 
Daarnaast geeft deze bezinkruimte ook ruimte voor de wortels die op den duur onder het substraat 
uit groeien. Doordat er voldoende ruimte is, zullen ze de doorstroming niet hinderen en zullen 
mechanische defecten door wortelgroei achterwege blijven. Zaak is wel dat bij het periodieke 
onderhoud de wortels worden geïnspecteerd en eventueel teruggesnoeid. In afbeelding 47 is het 
functioneren van de bezinkruimte te zien. 

Afbeelding 47 Bezinkruimte upflow systeem Afbeelding 48 Samengesteld up flow systeem 

In afbeelding 47 is ook te zien dat, wanneer de uitstroomopening laag wordt aangebracht, het 
oppervlak niet langer overstroomd. Nu is er een compact helofytenfilter dat kan worden 
gekwalificeerd als non flooded up flow systeem. Daarmee is er echter nog geen helofytengevel. In 
afbeelding 48 is weergegeven hoe de systemen in de gevel moeten functioneren. Doordat een 
onderliggend systeem wordt gevoed door de afvoer van een bovenliggend systeem kan een ketting 
worden gevormd en hoeft in de gehele verticale rij alleen de bovenste geïrrigeerd te worden. 
Eventuele lagere irrigatie in de rij zou noodzakelijk kunnen zijn vanwege het opraken van 
voedingsstoffen in het water of voor de compensatie van evapotranspiratie. 
In afbeelding 48 komt meteen ook het probleem van de simpele stapeling naar voren, de plant heeft 
beperkte verticale groeiruimte en een groot deel van het systeem is zichtbaar. Door de systemen 
voorover te laten kantelen ontstaat er de gewenste verticale groeiruimte voor de beplanting en 
groeit de beplanting voor de bovenliggende bak door. Deze schuinstand is te zien in afbeelding 49. In 
afbeelding 50 is een schematische weergave gemaakt van het samengestelde systeem in een 
gevelcontigu rat ie. 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat - Ontwerp helafylengevel 
P.M.F. van de Wouw 

-98-



0 

Afbeelding 49 Kanteling samengesteld systeem Afbeelding 50 Samengesteld systeem als gevel 

De overstroom van het ene naar het andere systeem is in de voorafgaande afbeeldingen 
eenvoudigweg met pijlen weergegeven, in realiteit zal dit echter anders moeten gaan. In afbeelding 
51 zijn drie opties weergegeven om de overstort van een systeem aan een lager liggend systeem te 
koppelen. 

Afbeelding 51 Opties kappelen systemen 

In de linkse optie worden zowel de af- als de aanvoer buiten het systeem uitgevoerd, hierbij wordt er 
in de bak dus geen ruimte opgeofferd voor het watertransport. Wel moet er ergens een waterdichte 
koppeling worden gemaakt tussen de beide systemen. Het verbindingskanaal kan hierbij volledig los 
worden gemaakt, dan zijn er twee waterdichte koppelingen nodig. Ook is het mogelijk om dit kanaal 
vast aan één of beide systemen uit te voeren waarbij slechts één waterdichte koppeling nodig is. 
Bij de middelste optie bevindt het afvoerkanaal zich in het bovenste systeem. Hierdoor komt er 
inhoud te vervallen, maar dit kan eenvoudig gecompenseerd worden. Ook hier kan het 
verbindingskanaal volledig los of aan één of beide systemen worden uitgevoerd. Ook hier moet 
minimaal één waterdichte koppeling worden gemaakt. 
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De rechtse optie wordt gekenmerkt door een aanvoerkanaal dat door het onderste systeem steekt. 
Ook hier kan het kanaallos worden uitgevoerd of aan één of beide systemen vast. In tegenstelling tot 
het middelste en het linkse systeem is er geen waterdichte koppelingen in de uitvoer noodzakelijk. 
Dit komt voor wanneer het kanaal vast aan het bovenste systeem wordt uitgevoerd. In dit geval kan 
het bovenste systeem in het onderste systeem schuiven zonder dat er een waterdichte koppeling 
gemaakt hoeft te worden. Dit vereenvoudigt het systeem waardoor het low tech blijft en waardoor 
de kans op falen gedurende de gehele levensduur lager is. Hierdoor zullen minder onderhoudskosten 
worden gemaakt en heeft de rechtse optie met een vast kanaal aan het bovenste systeem sterk de 
voorkeur. Afbeelding 51 geeft de doorontwikkeling van de optie met het vaste kanaal weer. 

Afbeelding 51 Vormgeven gekoppelde systemen 

Goed is te zien dat aan de achterzijde ruimte is gemaakt om het kanaal helemaal door te laten steken 
tot in de bezinkruimte. Aan de voorzijde fungeert het kanaal als overstort om zo het water af te 
voeren. Om de ruimte zo optimaal mogelijk te benutten en geen loze ruimtes te creëren is in de 
tweede afbeelding de doorontwikkeling te zien. Behalve dat hier de bezinkruimte is vormgegeven 
naar een onderliggend systeem, is hierbij ook een flap geplaatst die ervoor moet zorgen dat de 
inkomende stroming het bezonken vuil niet doet opwervelen. De meest rechtse afbeelding geeft een 
combinatie van meerdere systemen weer. Hierin is ook goed te zien dat de vervorming van de 
bezinkruimte een vlakke achterzijde tot gevolg heeft. 

Tot nu toe is de helofytengevel nog dimensieloos. In afbeelding 52 is weergegeven hoe de systemen 
als gevel zouden moeten functioneren. 
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Afbeelding 52 Gekoppelde systemen in schematische geveltoepassing 

Deze afbeelding geeft dimensie aan het helofyten-gevelsysteem. De afmetingen van de doorsnede 
kunnen zo worden bepaald en zijn hiermee vastgelegd. De breedte is hierbij echter nog 
dimensieloos. Om een eenvoudige en universele toepassing mogelijk te maken is het handig om de 
breedte vast te stellen op een veelvoud van 1,2m; een veel toegepaste stramienmaat. Met het oog 
op handmatige montage en onderhoudt valt de keus dan al snel op een werkende breedte van 60cm. 
Dit heeft als bijkomend voordeel dat uitbuiging door de druk van het water met eenvoudige ribben 
kan worden tegen gegaan. Met het vastleggen van de maten kan nu ook een 3D model worden 
gemaakt. In afbeelding 53 & 54 is dit 3D model weergegeven. 

I 

.1 

lt _ ... /.." 

...;; 

Afbeelding 53 Achterzijde 30 helofyten-geve/systeem Afbeelding 54 Voorzijde 30 helofyten·gevelsysteem 
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De afmetingen van het systeem zijn in afbeelding SS weergegeven . Bij de vertaling naar 3D is ook 
goed te zien dat het stroomkanaal over de gehele breedte is uitgevoerd. Zo wordt de 
uitstroomsnelheid laag gehouden en kan het water over de gehele breedte overstromen wat de kans 
op verstopping sterk reduceert. Daarnaast is er gekozen om een uitneembare substraatmand toe te 
passen. Deze is te zien in afbeelding S6. 

Afbeelding 55 Maatvoering helofyten-gevelsysteem Afbeelding 56 Uitneembare substraatmand 

Door de uitneembare substraatmand is het mogelijk om de planten samen met het substraat 
eenvoudig uit het systeem te verwijderen. Zo kan de binnenruimte (waaronder de bezinkruimtel van 
het systeem worden geïnspecteerd en gereinigd. Daarnaast kunnen de wortels die de bezinkruimte 
in groeien worden geïnspecteerd en waar nodig worden terug gesnoeid. 

Voor de reiniging van het systeem is het noodzakelijk dat het water uit de bezinkruimte kan worden 
afgetapt. Het water dat hierbij het systeem verlaat, kan terug naar het grijswaterreservoir worden 
geleidt. Door aan de bezinkruimte een afvoer met kogelkraan te koppelen, kan eenvoudig het 
systeem worden geleegd. Omdat er hiervoor in het ontwerp geen ruimte is gereserveerd, wordt de 
bezinkruimte verkleind. In afbeelding S7 is te zien hoe de kraan binnen het systeem valt. Ook is hier 
goed te zien dat alle koppelingen met schroefverbindingen en rubberen ringen zijn uitgevoerd. Op 
deze manier kunnen onderdelen eenvoudig worden vervangen. 
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Afbeelding 57 Afvoer bezinkruimte Afbeelding 58 Afsluiting binnenruimte 

Met het opstellen van het 30 model wordt ook duidelijk dat het water niet goed is afgesloten van de 
buitenlucht. Hierdoor zouden muggen erbij kunnen komen, met alle negatieve gevolgen van dien. In 
afbeelding 58 is te zien hoe dit is opgelost. Hierin is te zien dat er een rand aan de binnenmand is 
toegepast die over de bovenrand van het systeem valt. Doordat aan de onderzijde hiervan een 
rubberen ring is toegepast, wordt de onderruimte hiermee afgesloten. 
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15.5 Materialisatie 

15.5.1 Systeem 
Doordat er geen stilstaand water in het systeem mag voorkomen en het water een vloeiend verloop 
moet hebben, zijn de hoeken afgerond en zijn er vloeiende vormen toegepast. Het systeem heeft dus 
een complexe vorm. De meest eenvoudige manier om deze vorm te maken is door gebruik te maken 
van een samengestelde mal. 

Naast de vloeiende vorm van het systeem, moet het materiaal aan meerdere eisen voldoen. Zo moet 
het waterdicht zijn, lichtgewicht, de waterdruk kunnen weerstaan, geen stoffen afgeven aan het 
water, onderhoudsarm zijn en bestand zijn tegen UV straling. Met deze eisen lijken kunststoffen, 
zowel soorten thermoplasten als thermoharders, het meest geschikt. Keramische producten zijn in 
een dunne toepassing te kwetsbaar, gegoten metaal wordt te zwaar en dun metaal vraagt zeer veel 
bewerkingen waardoor het duur wordt. Om het gewicht en de materiaalkosten zo laag mogelijk te 
houden, wordt het geheel niet met een dikke wand opgebouwd, maar met een dunne wand voorzien 
van verstijvingribben. Wanneer naar vergelijkbare materiaaleisen wordt gekeken, moeten 
baksystemen worden beschouwd. Daarnaast kan er ook worden gekeken naar vijvertechniek. 

Bij baksystemen als het Greenwave 4.0 systeem wordt gebruik gemaakt van vezelversterkt HDPP 
(High Density PolyPropyleen) . Dit materiaal heeft enkele grote voordelen; het is sterk, door- en door 
gekleurd en volledig recyclebaar. Daarnaast is het bestand tegen UV straling en kan het middels een 
spuitgiet proces worden vervaardigd . In relatie tot het veelvuldig toegepaste HDPE, is het iets harder 
en stijver. De voornaamste toepassingen van HDPP zijn: vezels, flessen, kratten, buizen, auto
onderdelen. Het soortelijk gewicht van HDPP is 0,910- 0,928 g/cm 3 [Lenntech] . 

In de vijverbouw worden verschillende materialen toegepast. Het grote verschil is dat deze een 
achterconstructie hebben waar ze tegen af kunnen steunen. Een materiaal dat in aanmerking komt 
voor toepassing is polyester. Deze moet wel gecoat worden om waterdichtheid te garanderen. 
Wanneer polyester wordt toegepast, is het echter lastig om de gewenste stevigheid te bereiken, alle 
interne ribben moeten hierbij namelijk individueel worden gemaakt. Hierdoor wordt het een 
arbeidsintensief product met hoge kosten. Een andere kunststof die veelvuldig wordt toegepast is 
HDPE (High Density PolyEthyleen) . Hier bij moet worden opgelet dat een UV bestendige variant 
wordt toegepast. De voornaamste toepassingen van HDPE zijn emmers, kratten, flessen en vaten. 
Het soortelijk gewicht van HDPE is 0,930 tot 0,977 g/cm 3 [I DES). 

Andere thermoplasten die veelvuldig worden toegepast zijn Polystyreen (PS), Polyamide (PA), 
Polycarbonaat (PC). Naar de toepassingsmogelijkheden van deze thermoplasten moet nader 
onderzoek worden gedaan. 

Doordat HDPP in tegenstelling tot HDPE een matte afwerking heeft, resistenter is tegen graffiti en 
beter bestand is tegen krassen, deuken en scheuren, wordt HDPP aangehouden als materiaal 
[Hadrian®). 
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15.5.2 Substraat 
Wat betreft de keus van het substraat, heeft steenwolgranulaat de voorkeur. Het is licht van gewicht, 
goedkoop, milieuvriendelijk en voorzien van koolstof en opstart voedingsstoffen. Om ongedierte te 
weren en een goede doorstroming te garanderen wordt een toplaag van vulkanisch substraat 
toegepast. In afbeelding 59 is een doorsnede te zien waarin de werking van het systeem goed te zien 
is. 

Afbeelding 59 Doorsnede systeem 

15.5.3 Gewicht 
Het gewicht van het systeem wordt grotendeels bepaald door het substraat en het in het systeem 
aanwezige water. Het overige gewicht wordt bepaald door het systeem ze'lf, de beplanting en de 
ophanging van het systeem. Om het samengesteld gewicht te kunnen bepalen moet van ieder 
afzonderlijk materiaal de toegepaste hoeveelheid worden vastgesteld. 

• Systeem: 8,8 dm3 à maximaal 0,928 g/cm 3 

• Substraatmand: 3,2 dm 3 à maximaal 0,928 g/cm3 

• Steenwolgranulaat: 54,8 dm 3 à 910 kg/m 3 (droog: 160kg/m3
) 

• Vulkanisch substraat: 8,0 dm 3 à 1530 kg/m3 (droog: 800 kg/m 3
) 

• Water: 40,6 I à maximaallOOD kg/m 3 

Wanneer het gewicht van de verschillende onderdelen wordt verrekend ontstaat de volgende 
opsomming: 

• Systeem: 8,2 kg 

• Substraatmand : 3,0 kg 
• Steenwolgranulaat: 49,9 kg (droog: 8,8 kg) 

• Vulkanisch substraat: 12,2 kg (droog: 6,4 kg) 

• Water: 40,6kg 
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Per systeem betekend dit dus een gewicht van 113,9 kg. leder systeem beslaat werkend een 
geveloppervlakte van 0,37 m2

. Omgerekend bedraagt het gewicht dus 307,8 kg/m 2
• 

Omdat ook het droog gewicht bekend is, kan een droog montagegewicht worden berekend. Inclusief 
substraat bedraagt dit 26,4 kg/systeem. 

Daarnaast kan ook het onderhoudsgewicht worden berekend. Wanneer wordt gerekend met het 
verzadigde gewicht, komt de binnenmand op 65,1 kg (excl. planten). Het is hierdoor noodzakelijk om 
de substraatmand uit te laten lekken. Het vulkanisch substraat zal relatief snel het droog gewicht van 
6,4 kg benaderen, het steenwolgranulaat zal echter veel water vasthouden (± 600 ljm3

) waardoor het 
uitgelekte gewicht alsnog 51,08 kg bedraagt. Bij het onderhoud moet dus met 2 personen of een 
tilhulp worden gewerkt. 

Bij de berekening is het gewicht van een bevestigingssysteem niet meegenomen in de berekening en 
zal het gewicht hoger uitvallen. 

15.6 Prestatie helofytengevel 

De oppervlakte aan helofytenfilter, benodigd om het afvalwater te reinigen tot het IBA lllb niveau, is 
maximaal16,8 m2/p (IBA 11: 3-5m 2 [Ecofyt)). Voor het huidige ontwerp betekend dit dat er zo'n 135 
systeembakken nodig zijn per persoon (IBA 11 : 24-40 systemen), een geveloppervlak van 50,0 m2 (IBA 
11 : 8,9-14,8 m2

) . Wanneer een hoogte van 3m per verdieping wordt aangehouden, betekend dit dat er 
per persoon 16%m gevel beschikbaar moet zijn (IBA 11: 3,0-5,0 m). Deze oppervlakte is niet haalbaar 
voor Surabaya, daar het afvalwater maximaal 36,5 m2 in leven kan houden. De aanpassing van IBA 
lllb naar IBA 11 kan de benodigde oppervlakte drastisch reduceren waardoor toerijkende toepassing 
mogelijk wordt. 
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16 Discussie & aanbevelingen 

16.1 Discussie 

Om tot een goed ontwerp te kunnen komen voor een groene-gevelsysteem voor de stedelijke 
bebouwing van Surabaya, moet rekening worden gehouden met vele verschillende aspecten. Door 
de beperkte hoeveelheid tijd die voor dit onderzoek beschikbaar was, heeft de nadruk bij dit 
onderzoek gelegen op het functioneren van een groene gevel als helofytenfilter. 

Een belangrijke eigenschap van het helofytenfilter is koeling. De helofytengevel kan een goede 
bijdrage leveren aan de 'koellastreductie. Met een gemiddelde verdamping van 4,34 l/m 2/d wordt in 
Surabaya 10,63 MJ/d aan energie van de schil onttrokken. Voor Nederland geldt een verdamping van 
1,231/m2/d waardoor 3,01 MJ/d aan energie wordt onttrokken. 

De belangrijkste eigenschap van de helofytengevel is het vermogen afvalwater te gebruiken voor 
irrigatie en het overschot bruikbaar te maken voor hergebruik. Door gebruik te maken van afvalwater 
wordt er in Surabaya op jaarbasis 1,58 m3/m 2 drinkwater bespaard, in Eindhoven is dit 0,45 m3/m 2

. 

Naast drinkwaterbesparing vindt ook huishoudwaterproductie plaats . Hiermee kan er per persoon 
per dag potentieel nog eens 47,8-54,0 I (Surabaya) tot 60,5 I (Nederland) drinkwater worden 
bespaard. 

Opvallend is, dat is gebleken dat het geveloppervlak van 50m2/persoon, welke voor een IBA lllb 
kwalificatie noodzakelijk is, in Surabaya niet haalbaar is . Maximaal kan er hier per persoon namelijk 
36,5 m2 in leven worden gehouden. Door de lagere verdamping kan dit in Nederland wel. 
Een bijstelling van de effluentkwaliteit tot IBA llleidt ertoe dat het benodigde geveloppervlak 
drastisch wordt gereduceerd tot 8,9-14,8 m2/p. Hierdoor wordt de toepassing van de helofytengevel 
makkelijker haalbaar. Door de bijstelling van de effluentkwaliteit, mag het water niet meer in 
kwetsbare gebieden worden geloosd. Het gebruik als huishoudwater wordt hiermee echter niet 
aangetast. In afbeelding 60 is de waterbalans van de gemiddelde groene gevel van Surabaya 
weergegeven. In afbeelding 61 is dit voor Eindhoven weergegeven . 

Drinkwater 
69,11/p/d 

57,6% 

Totaal verbruik 
120,0 1/p/d 

100% 

8,7% 

Afbeelding 60 Waterbalans Surabaya 

21,4% 

18,1% 

Neerslagopvang 
5,5 1/p/d 

4,6% 
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Drinkwater 
59,61/p/d 

Overige 
5,3 1/p/d 
4,4% 

Afbeelding 61 Waterbalans Eindhoven 

5,1% 

30,8% 

In de waterbalansen is goed te zien hoe klein de hoeveelheid water is die het helofytenfilter 
verbruikt in relatie tot de overige stromen. Ook is hierin de invloed van het klimaat goed terug te 
zien. Daarnaast is goed te zien hoeveel water er bespaard worden door de zuivering in de 
helofytengevel. Een ander opvallend verschijnsel is de grote stroom die het reservoir betreedt. 
Vooral in Nederland is hierbij is ook een opvallende overeenkomst tussen de grootte van de stroom 
naar het reservoir en de stroom aan drinkwater. Wanneer deze aan elkaar gekoppeld zouden kunnen 
worden, dan zou een enorme reductie van het waterverbruik optreden. 

De helofytengevel zal (zonder bevestiging) ±307,8 kg/m 2 gaan wegen. In relatie tot andere groene 
gevels (50-150 kg/m 2

) is dit relatief zwaar. Wanneer echter het buitenspouwblad (±200 kg/m2
) van 

een spouwmuur wordt vervangen door de helofytengevel betekend dit een relatieve 
belastingtoename van 107,8 kg/m2

. 

Toetsing aan eisen 
Omdat er functioneel ontwerp van de helofytengevel is gemaakt, is het noodzakelijk om dit ontwerp 
te toetsen aan de gestelde eisen. Hiermee kunnen dan aandachtspunten voor de verdere 
ontwikkeling worden opgesteld. Doordat het hier een voorlopig ontwerp betreft waarbij de nadruk is 
gelegd op de werking van de helofytengevel zal er over sommige eisen geen uitspraak kunnen 
worden gedaan. In tabel 24 zijn de eisen opgenomen en is er geïnventariseerd of hieraan wordt 
voldaan. 
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Toetsing aan eisen 

Waterbalans Pas bij voorkeur een baksysteem toe, daar deze Voldaan 0 
meer regen vangt en minder water laat 
verdampen; 

Problematiek Ten minste 100% van de kaveloppervlakte moet n.v.t. D 
Surabaya en begroeid zijn met vegetatie, horizontaal dan 
soortgelijke wel verticaal; 
gebieden De gevel van het gebouw dient een groene Voldaan 0 

.gevel te zijn; 

De invloed van groen is het prominentst op de n.v.t. D 
oost- en westgevel; 

Gebruik regenwater voor de bewatering van de Voldaan; regenwater 0 
planten; wordt opgenomen 

In het natte seizoen dient water opgeslagen te Voldaan; d.m.v. 0 
worden om in het droge seizoen te kunnen huihoudwaterreservoir 
gebruiken voor de planten; 

Bescherming van het gebouw tegen regen met Voldaan; systemen 0 
een goede regenwering, met name voor de laten water niet door 
westgevel en in mindere mate voor de 
oostgevel; 

Water uit de groene gevel dient aquifers Voldaan; overstort 0 
ingeleid te worden, te worden gebruikt voor de infiltreert 
bewatering van de groene gevel of te worden 
gebruikt door de gebruikers van het gebouw. 
Zorg voor een vertraging of gehele opvang van 
ten minste 75% van het regenwater dat op de 
kavel valt ten opzichte van de totale 
regenhoeveelheid op de kavel op de natste dag 
van het jaar; 

Surabaya De gebruiker van het gebouw moet zijn/haar Mogelijk D 
omgeving kunnen aanpassen om comfort te 
bereiken. Dit houdt in het kunnen open van 
ramen, het aandoen van lichten of het 
dichtdoen van gordijnen; 

Alle materialen die in het westen worden Mogelijk; grotendeels D 
gebruikt zijn voorhanden, maar de meeste prefab 
(veelal arme) mensen zijn gewend aan de 
volgende bouwmaterialen: gewapend beton, 
baksteen, pleisterwerk, hout, bamboe, 
geprofileerde staalplaten, multiplex, 
asbestplaten en dakpannen. Asbestplaten 
mogen daarentegen niet gebruikt worden in het 
ontwerp; 

Gebruik bij voorkeur zo min mogelijk materialen Voldaan; recyclebaar 0 
en gebruik bouwmaterialen die gerecycled of systeem en gerecycled 
hergebruikt zijn of dit na gebruik zijn; substraat 
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Thermisch comfort Bescherming van het gebouw tegen zon. Mogelijk; bijvoorbeeld D 
Zonwering Beschaduwing van de gevel( openingen) zonnelui/el 

noodzakelijk. Zonwering dient wel buiten het 
gebouw te worden geplaatst; 

Oriëntatie van het gebouw dient oost-west te n.v.t. 0 
zijn voor minimale blootstelling aan zonlicht; 

Gebruik de blader-/paneeldichtheid van de Voldaan; panelen zijn 0 
groene gevel als zonwering voor het gebouw; gesloten 

Zorg ervoor, voor optimale zonwering, dat de Voldaan; vrije 0 
spouw tussen de groene gevel en de spouwkeus 
achterconstructie niet te groot is; 

Ventilatie Gebruik de evapotranspiratie van de groene Mogelijk; inlaat achter D 
gevel voor koeling van de (ventilatie)lucht; systeem 

Gebruik continue (de hele dag en nacht door) Mogelijk D 
natuurlijke ventilatie in het gebouw; 

Nachtventilatie is effectiever dan dagventilatie; Mogelijk D 
Een ventilatiesnelheid van 0,15 m/s levert het Mogelijk D 
meeste thermisch comfort op binnen; 

Zorg voor grote openingen in de gevel. Zorg Mogelijk 0 
voor een raam/vloeroppervlakratio van 0,24 en 
een openingspercentage van de noord- en 
zuidgevel tussen de 40% en 80%; 

Zorg voor voldoende open binnenruimtes; n.v.t. D 
Wooneenheden zouden single banked moeten n.v.t. 0 
zijn, dus één kamer diep voor optimale 
windpenetratie; 

Gebruik geen permanent gesloten ramen, in Mogelijk D 
ieder geval op de oost- en westgevel, die niet 
geopend kunnen worden; 

Wind, dus luchtbeweging, is de grootste Mogelijk 0 
bijdrager aan thermisch comfort binnen, aldus 
de gebruikers; 

Gebru ik dwarsventilatie (horizontale ventilatie), n.v.t. D 
geen schoorsteeneffect (verticale ventilatie) . 
Verbindt openingen onderling dan ook 
horizontaal voor dwarsventilatie; 

De bovenste verdieping warmt doorgaans meer Mogelijk 0 
op dan de onderste, hoewel de dwarsventilatie 
er het gunstigst is. De onderste verdieping krijgt 
wel warmte van de grond mee. Zorg voor extra 
bescherming tegen de zon voor de bovenste 
verdieping en voor goede ventilatie, met name 
onderin het gebouw; 

Een zuidelijke oriëntatie heeft de voorkeur bij n.v.t. 0 
natuurlijke ventilatie. Een oostelijke oriëntatie 
veroorzaakt een koelere binnentemperatuur 
dan een westelijke oriëntatie. Ruimtes op het 
noorden zijn koeler, maar krijgen weinig 
zonlicht; 
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Thermisch comfort Gebruik de beperkte isolatiewaarde van de n.v.t. D 
Isolatie groene gevel voor de isolatie-eis; 

De gevel dient niet geïsoleerd te zijn voor een n.v.t. D 
natuurlijk geventileerd gebouw. Zorg voor een 
warmteweerstandscoëfficiënt (R) van 0,5 m 2K 
lW voor de oost en westgevels en 0,4 m2K lW 
voor de noord- en zuidgevels; 

Zorg voor een redelijke thermische massa van Niet voldaan; hoge [8] 

de gevel. Niet zwaar, niet licht; thermische massa, 
maar wel in beweging 

Verbetering groene Irrigatie met drinkwater minimaliseren I Voldaan; Irrigatie uit 0 
gevelsystemen elimineren; afvalwater 

Low tech systeem; Voldaan; alleen 0 
instroming 

Foutenmarge beplanting minimaliseren; Voldaan; eliminatie 0 
irrigatieproblemen 

Kans op negatieve neveneffecten Mogelijk; in verdere D 
minimaliseren; uitwerking, deels 

voldaan 

Functionele meerwaarde genereren; Voldaan; koeling en 0 
afvalwaterverwerking 

Vermindering kosten; 

Verminderen onderhoudskosten; Voldaan; eenvoud 0 
Minimaliseren controlesystemen; Voldaan; low tech 0 

(Deel)functie gevel vervullen; Voldaan; evt. 0 
buitenspouwblad 
vervangend 

Waterzuivering Septic tank voor zwart water voorbehandeling; Mogelijk; D 
Vetafscheider voor grijs water voorbehandeling; Mogelijk D 
Capaciteit septic tank: 6m 3 I 5 i.e.; Mogelijk D 
Helofytenfilter moet verticaal doorstromen; Voldaan 0 
HelofytenfHter moet voorzien in bezinking, Voldaan 0 
filtratie, atmosferische depositie, snoei, opslag 
en verdunning; 

Maximale doorstroomsnelheid bezinktank: 0,3- Mogelijk D 
0,5 mis; 
Helofytenfilter moet voorzien in afwisselend Mogelij k D 
aerobe en anaerobe zones; 

Capaciteit helofytenfilter: 16,8 m2lpersoon; Niet voldaan; te groot ~ 

oppervlak 

Mogelijkheid tot nabezinken na biologische Voldaan; 0 
behandeling; bezinkruimten 

Wateropslag na zuivering; Mogelijk D 
Capaciteit wateropslag: Vohhw=(Np(Vgw+V,w-Vhhw)- Mogelijk D 
Ah( ET +Vsw·f0 ))td; 

Overstort wateropslag naar ondergrondse Mogelijk D 
infiltratievoorziening; 

Recirculatie moet mogelijk zijn; Voldaan; oppompen 0 
van huishoudwater 
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I Muggen- Nagenoeg verticale zijden; Voldaan 0 
bestrijding Snelle, constante en gecontroleerde Voldaan 0 

waterstroom; 

Stilstaand water elimineren; Voldaan 0 
Wanneer open water wordt toegepast moet dit Voldaan; geen open 0 
verhoogd of verlaagd kunnen worden met 5- water 
8cm; 

Doordachte beplantingskeus; Mogelijk 0 
Geen oppervlakteoverstroming toepassen; Voldaan; subsurface 0 

flow 

Voorkomen uitspoeling substraat; Voldaan 0 
Mogelijkheid voor fijn verdeelde additieven; Voldaan 0 
Minimale degradatie; Voldaan 0 
Geen toegang voor ongedierte; Voldaan 0 
Lichtgewicht substraat i.v.m. handmatig Niet voldaan; goede 18] 

onderhoud; buffering steenwol 
Recyclebaar of gerecycled substraat; Voldaan 0 

Montage & Verminderen onderhoudskosten; 
onderhoud Gemakkelijk bereikbaar; Voldaan; 0 

Eenvoudig onderhoud; Voldaan; 0 
Minimaal onderhoud; Niet voldaan; wortel 18] 

en systeemonderhoud 

Demontabele verbindingen; Voldaan; 0 
vormverbinding 

Beperkt gewicht i.v.m. handmatig onderhoud; Niet voldaan; goede 18] 

buffering steenwol 
In beperkte secties demontabel; Voldaan; 0 

vormverbinding 

Zowel het loof als de wortels van planten Voldaan 0 
dienen gesnoeid te worden; 

Tappunt huishoudwater moet aanwezig zijn; Mogelijk 0 
Gevel eenvoudig bereikbaar; Mogelijk, i.c.m. 0 

beloopbare zonnelui/el 

Voldoende werkruimte; Mogelijk, i.c.m. 0 

I 
beloopbare zonnelui/el 

Veilige werkruimte; Mogelijk 
.-. u 

Helofytenfilter toegankelijk; Voldaan 0 
Slijtageonderdelen moeten demontabel zijn; Voldaan 0 
Systeem individueel of in kleine groepjes uit te Voldaan; verticale 0 
schakelen; rijen 

Tabel 24 Toetsmg e1sen 
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16.2 Aanbevelingen 

De gegevens met betrekking tot evapotranspiratie en neerslagopvang zijn gerelateerd aan het 
praktisch onderzoek naar de waterbalans dat naast dit onderzoek is uitgevoerd. Deze gegevens zijn 
gebaseerd op twee maanden praktisch onderzoek. Daarnaast zijn deze middels modellering 
geëxtrapoleerd voor een heel jaar. Ook is door middel van dit model een voorspelling gedaan van 
deze waarden voor Surabaja. Voor een meer nauwkeurige benadering van de gemiddelde 
evapotranspiratie en neerslagopvang, dient langduriger onderzoek te worden uitgevoerd in 
Nederland en dient er in Surabaya ook een soortgelijk onderzoek te worden uitgevoerd. 

In een vervolgonderzoek zou de inpassing op de bebouwing kunnen worden onderzocht waarbij het 
geheel bouwtechnisch uitgewerkt kan worden. Daarnaast kan een proefgevel worden gemaakt die 
aan een praktisch onderzoek wordt onderworpen. Hierbij kan het functioneren worden getest en op 
basis van de hierbij gevonden resultaten kan het ontwerp dan worden verbeterd. Behalve de functie 
van afvalwaterzuivering, heeft de helofytenfilter ook een koelende functie. Onderzoek naar deze 
functie is zowel voor een helofytengevel als voor een groene gevel van belang. 
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17 Conclusie 

Met de helofytengevel kan afvalwater dat inpandig geproduceerd wordt in de groene gevel van het 
gebouw gereinigd worden. In Nederland is het, met een groot geveloppervlak, mogelijk om te 
reinigen tot een IBA lllb niveau. In Surabaya is door de grote verdamping een reiniging tot IBA 11 
niveau mogelijk. Doordat er wordt geïrrigeerd met afvalwater is het niet nodig en zelfs niet wenselijk 
om bij te mesten. Wanneer voorzien wordt in een buffer zodat pieken en dalen kunnen worden 
opgevangen, hoeft hierbij geen additionele irrigatie te worden toegepast. Behalve dat er hierdoor 
geen concurrentie om drinkwater optreedt, l'evert het door de productie van huishoudwater, zel,fs 
een reductie van het drinkwaterverbruik op. 

Deze uitvoering heeft tot gevolg dat het systeem met 307,8 kg/m 2 zwaarder uit valt dan het 
gemiddelde groene gevelsysteem. Wanneer het systeem buitenspouwbladvervangend wordt 
toegepast, levert dit een additionele belasting van 107,8 kg/m 2 op. Hierbij is de belasting gelijk aan 
die van een conventioneel groene-gevelsysteem op een buitenspouwblad. 

Hoewel er ruimte moet worden gereserveerd voor een septic tank en een vetvanger, kan het 
reservoir voor huishoudwater als vijver worden uitgevoerd. Hierdoor kan een kwalitatief goede 
openbare ruimte worden gecreëerd waarbij de vijver een koelend effect op de omgeving heeft. 

In afbeelding 62 zijn de waterstromen en de stromingsgrootheden voor zowel Surabaya (S) als 
Eindhoven (E) weergegeven. Hierin is goed het verschil van waterverbruik en de invloed van het 
klimaat op de waterstroom te zien . 

0 
((( 
~ 

Neerslagopvang 
5: 1,11/m1/d 
E: 0,61/m}/d 

Evapotranspiratie 
5: 4,341/m2/d 
E: 1,23 l/m2/d 

Huishoud water 
5: 47,8-54,0 1/p/d 

E: 60,5 1/p/d 

1
\ 1,0 rink water 
5: 66,0-72,2 1/p/d 

E: 59,61/p/d 

Afbeelding 62 Schematische werking he/ofytengevel en stromingshoevee/heden ~urabaya & f..indhaven 

In afbeelding 62 is een waterstroom te zien die het systeem middels evapotranspiratie verlaat. In 
Surabaya wordt hiermee gemiddeld 10,63 MJ/d aan energie van de schil onttrokken. Voor Nederland 
ligt dit op 3,01 MJ/d. 
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8,7% 21,4% 

[vapotranspiratie 
21,71/p/d 

18,1 % 

Nee(slap,opvang 

5,51/p/d 
4,6% 

Afbeelding 63 Waterbalans Surabaya & Eindhaven 

DrinKwater 
59,61/p/d 

49.7 'i6 

Overige 

5.31/p/d 

4.4 " 

Hu1shoudwatt-r 
111,71/p/d 

In afbeelding 63 zijn de waterbalansen van zowel Surabaya als Eindhoven te zien . Hierin komen de 
verschillen in watergebruik goed naar voren en is het relatieve gebruik van de groene gevel goed te 
zien. 

De helofytengevel (zie afbeelding 64) is ontworpen als non flooded up flow systeem . Doordat het 
oppervlak niet overstroomt en het water niet toegankelijk is, bestaat er geen gevaar voor een groei 
van de muggenpopulatie. Doordat het systeem up flow is uitgevoerd, kan het systeem niet droog 
komen te staan, is een onderhoudsgevoelig irrigatiesysteem niet nodig, vindt watertransport plaats 
volgends de wet van de communicerende vaten, wordt het water gedwongen door het substraat te 
stromen, kan overstroming door te trage infiltratie voorkomen worden, treedt herhaalde bezinking 
en fysische filtering op en is een systeemkoppeling mogelijk waarbij geen waterdichte aansluiting 
gemaakt hoeft te worden. 

Afbeelding 64 Doorsnede helofytengevel 

In tabel 25 zijn de productspecificaties van de helofytengevel weergegeven. 
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Specificaties helofytengevel 
Gewicht 

Systeem 
Droog (incl. substraat) 26,4 kg/systeem 
Verzadigd 113,9 kg/systeem 

307,8 kg/m 2 

Substraatmand (incl. substraat) 
Droog 18,2 kg 
Verzadigd 65,1 kg 
Uitgelekt 51,1 kg 

Afmeting (werkend, zonder spouw) 590*600*620 mm (d*b*h) 

Afmeting (transport) 326*600*1250mm (l*b*h) 

Geveloppervlakte 0,37 m2/systeem 

Filteroppervlak/systeem 0,125 m2 

IBA 11 

Benodigd filteroppervlak 3-5 m2/p 

Systemen 24-40 st/p 

Geveloppervlak 8,9-14,8 m2/p 

IBA lllb 

Benodigd filteroppervlak 16,8 m2/p 

Systemen 135 st/p 

Geveloppervlak 50,0 m2/p 
Tabel 25 Eigenschappen helofytengevel 
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Tabel 2: Lozingseisen voor /BA systemen {CIW/CUWVO, 1999] 
Tabel 3: lnf/uentwaarden (range) huishoudelijk afvalwater {CIW/CUWVO, 1999} 
Tabel 4: Verklaring stofafkortingen lozingseisen /BA {Dien] 
Tabel 5 : %zuivering voor /BA lllb kwalificatie op basis van influentwaarden (tabe/3) en lozingseisen (tabe/4) {Eigen werk} 
Tabel 6: Zuiveringsrendementen /BA systemen {CIW/CUWVO, 1999] 
Tabel 7: Huiselijk waterverbruik Indonesië & Nederland {Foekema & Thiel TNS NIPO, 2011; Effendi, A.J., onbekend] 
Tabel 8: Huiselijk waterverbruik Indonesië (gecalculeerd naar 120L) & Nederland {Effendi, A.J., onbekend; Foekema & Th iel, TNS NIPO, 

2011] 
Tabel 9: Huiselijke productie afvalwater Indonesië (gecalculeerd naar 120L) & Nederland { Elfend i, A.J., onbekend; Foekema & Thiel TNS 
NIPO, 2011} 
TabellO: Sankey diagram afvalwaterproductie Indonesië {Eigen werk} 
Tabelll: Verschillen lozingseenheid en inwonerequivalent {lnfoMil, 2000] 
Tabel12: Aanbevolen microbiologische kwaliteitsrichtlijnen voor agrarisch gebruik van afvalwatera {WHO, 1989} 
Tabel13: Overzicht van de belangrijkste zuiveringsprocessen per verontreiniging {STOWA, 2001} 
Tabel14: Gemiddelde overlevingstijd ziekteverwekkers in natfecaal slib bij omgevingstemperatuur {Feachem et al., 1983.; Strauss, 1985; 
Schwartzbrod J. & L.,1994} 
Tabel15: Gemiddelde concentraties zware metalen in slib en EU-norm voor toelaatbare niveaus in slib gebruikt in de landbouw {Heinss et 
al.,1998} 
Tabel16: Benodigde zuivering door helofytenfilter na septic tank voor /BA 11/b kwalificatie {Eigen werk] 
Tabel17: Maximale belasting met N en P (kg/ ha/ jaar) van helofytenfilters ten behoeve van de zuivering van afvalwater en ten behoeve 
van de zuivering van oppervloktewater {Meulemon, 1999] 
Tabel18: Huiselijk waterverbruik Indonesië (gecalculeerd naar 120L) {Effendi, A.J., onbekend; Foekemo & Thiel] 
Tabel19: Plantsoorten toegepast in helofytenfilters {Stottmeister, U. et al, 2003; Plantago, onbekend] 
Ta bellO: Geschatte mug reproductie geneigdheid van verschillende gewortelde opkomende waterplantsoorten {Col/ins & Resh, 1989; 
Plantago, onbekend] 
Tabel21 : Geschatte mug reproductie geneigdheid van verschillende drijvende waterplantsoorten {Col/ins & Resh, 1989; Plantago, 
onbekend] 
Tabel 22 : Het meststof equivalent van menselijke uitwerpselen {Drangert, 1998} 
Tabel 23: Voorbeelden van afvalwater hergebruik in de landbouw {Strauss, M., 2000] 
Tabel 24 : Toetsing eisen 
Tabel 25 : Eigenschappen he/ofytengevel 
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Bijlage 1: Dimensienering vetafscheiders [ACO] 
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1 

lil 

Vetafscheiders 

Berekeningen 
VetarscheidingsinstaUaties volgens DIN V 4040·2, toestand 02/99 

1. Aard en samenstelling van het arvalwater 
1.1. Herkomst van het arvalwater 

0 inrichtingen voor het vervaardigen 
enjof het bereiden van maaltijden 
0 restaurant 

0 grootkeuken met permanente werking 

0 ziekenhuiskeuken 

0 bedrijfskeuken I universiteitsrestaurant I 
kantine 

0 hotelkeuken 

0 gespecialiseerd restaurant 

0 ... 

0 slagerij I vleesverwerkend bedrijf 
0 vleeswarenfabriek met slachting 

0 vleeswarenfabriek zonder slachting 

0 slagerij met slachting 

0 slagerij zonder slachting 

0 supermarkt met verwerking I verkoop 

0 pluimveeslachterij 

1.2. Samenstelling van het arvalwater 

0 bezinkende stoffen 

D bezinkende stoffen snel ontbindend 

D vetstoffen 
welke? ... 

dichtheid (soortelijk gewicht) = 

0 continu 

0 onderbroken 

0 stootsgewijs (b.v. storing) 

0 spoe~ en reinigingsmiddelen 

... g/cm3 

... I/Week 

.. . I/week 

... I/storing 

0 olie-jvetverwerkingsbedrijf 
0 margarinefabriek 

0 oliemolen 

Spoel· en reinigingsmiddelen dienen met mate te worden gebruikt om de vet-en 

olieafscheiding niet te belemmeren (gelieve de door de fabrikant opgegeven 

dosering in acht te nemen). 

0 sla-olieraffinaderij 

0 chips- en frietenproducerende fabriek 

0 conservenfabriek 

0 bereiding van kant en klare maaltijden 

0 visverwerkingsbedrijf 

Ovilderij 

0 .. . 

D andere stoffen aanwezig in het afvalwater 

2. Arvoervoorwaarden of geëiste grenswaarden !ll 

0 resterende vethoeveelheid in het afvalwater max. . .. mg/1 
gemeten volgens DIN 38409, deel 17 

0 max. toegelaten temperatuur voor afvoer ... oe 
0 ............... ............................ .. .. .. ........... .. ...... ................... .... ... .... ....... ................ . 

3. Berekening A 
Berekening volgens maximaal alva~aterdebiet vanu~ de verschillende werl<posten. Deze berekeningswijze houdt rekening met het type en het aantal installaties die waterverontreiniging 

veroor7aken. Zij kan worden toegepast voor elk type keuken, restaurant, vis- of vleesverwerkend bedrijf dat reeds bestaat of nog dient te worden opgebouwd. 

3.1. Berekening van het vuilwaterdebiet 
3.1.1. Vuilwaterdebieten van keukenapparatuur Q5K in 1/s 

AANTAL Kookpot Kipkookpot Sp.,..,u ~I bak Afwas· Kip- Brud- Hoge· Schil· Tontel 

.rv .... .rv.,.r met waterslot zonder watertlot maehine braadpan pan druk· machine reiniging 

(N) 825 850 870 8100 840 850 840 850 loeitel (2) -"'"" 
1,80 1,20 0,45 0,05 
2,48 2,00 0,62 0,06 
3,00 2,40 0,75 O,Q7 
3,36 2,72 0,84 0,08 
4,00 3,00 1,00 0,10 
4,80 3,60 1,20 0,12 
5,60 4,20 1,40 0,14 
6,40 4,80 1,60 0,16 
7,20 5, 0 U!O 0,18 
800 6,00 2,00 0.20 

Nx0,6 Nx0,2 Nx0,02 Nx0,4 Nx0,3 Nx0,4 

f I) Bij de bevoegde autor~eit bevragen a.u.b. 
f2) De aardappelschilmachines dienen te worden aangesloten op een zetmeelaf scheider. Som van de debielen van keukenapparatuur: I QsK = ....... 1/s I 



Vetafscheiders 

Berekeningen 
Vetafscheidingsimtallaties volgens DIN V 4040-2, toestand 02/99 

3.1.2. Vuilwaterdebieten van kranen of tappunten Q5A (1/s) die niet aangesloten zijn op keukenapparatuur 

4. Berekening B 

4.1. Grootkeukens 
4.1.1. Vuilwaterdebiet 

t .3600 

Type 
Grootkeuken 

Hotelkeuken 
(hogere norm) 

Specialiteitenrestaurant 

F abriekskeuken I 
universitaire keuken 

(systeemgastronomie, fast.foodl 

Ziekenhuizen 

(kliniek, tehuis , sanatorium) 

Continu grootkeuken 
(legerkeuken, kazernel 

(zie punt 3.1.1.) 

Nominale diameter van de afvoeren 

AANTAL DN15 DNZO DNZ5 

Rll1 Ril• R1 

0,77 
1.05 
,28 

1,43 
,70 

2,04 
2,38 
2,72 
3,06 
3,40 

NxO,l Nx0,2 Nx0,34 

Som van de debieten van kranen en tappunten: I Q1 A = ....... lis I 
Som van het vuilwaterdebiet Q1 K + Q1A: Qs= .••.••• 1/s 

Voor een andere berekening: zie punt 5. 

Berekening volgens het maximaal vuilwaterdebiet voor "grootkeukens' en 'vleesverwerkende bedrijven·, 

naargelang de aard en de hoeveelheid af te voeren afvalwater. 

M = aantal warme maaltijden gemiddeld klaargemaakt per dag (over een periode van een maand). 

Vm = afvalwaterhoeveelheid (in liter) gebruikt per warme maaltijd volgens de uitbatingsomstandigheden 

(zie tabel). 

= max. debietcoëfficiënt volgens de uitbatingsomstandigheden (zie tabel hieronder). 

= gemiddelde dagelijkse werkingsduur (in uren) van de vetafscheidingsinstallaties. 

Uitbatingsomsundigheden 

• marktverse producten 

-gevarieerde meookeuze 

• ognllckeijke indviduele bereidlnl van de eerechten 
· marktverse producten, gedeeltelijk bereid 

-middelmatige menukeuze 

-individuele bereiding van reeds gedeeltelijk voorbereide gerechten 

• eekDokte of te koken voorbereide producten, eventueel diepgevroren keuken 

-beperkte menukeuze 

-grootkeukenbereiding I microgolfoven 

-hoger aandeel weewerllbaar llaiiWerk 
-bereide producten, gedeeltelijk dagvers 

· beperkte keuze van hoofdgerechten (2- 4) 

·bereiding in grote hoeveelheden 

- talri1ke kleine gerechten voor specifieke voedselbereiding 

-marktverse producten, hoger conserveneebruik 

-beperkte merMIMe lllot 2 per dag! 

• bereicing in weinig kookpotten 

M 

100 

50 

5 

20 

10 

t (u) 

5 

8,5 

20 

13 

22 

Voor de berekening van tavernes beveeltACO Passavant aan laanvullend op de norm DIN V 4040-2): 

M.15.10 

6.3600 
Vuilwaterdebiet : I Q1A = ....... 1/s I 

2 
lU 
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Vetafscheiders 

Berekeningen 
Vetafscheîdingsinstallaties volgens DIN V 4040-2, toestand 02/ 99 

4.2. Vleesverwerkende bedrijven 
4.2.1. Vuilwaterdebiet 

m0 =gemiddelde hoeveelheid (in kg) verwerkt vlees per dag lover een peri.ode van een maand). 

V0 =hoeveelheid afvalwater (in lrter) per kilo verwerkt vlees (zie tabel hieronder). 

t.3600 
F =max. coëfficiënt volgens de urtbatingsomstandigheden (zie tabel hieronder). 

t = gemiddelde dagelijkse werkingsduur (in uren) van de vetafscheidings~nstallatie. 

Voor ambachtelijke vleesverwerkende bedrijven neemt men een vleesproductie aan van ca. mp = I 00 kg/EGV. Bijkomende afvalwaterhoeveelheden, b.v. naar aanleidog van de 

organisatie van feesten of banketten, moeten in de berekening van de gemiddelde afvalwaterhoeveelheid V worden meegeteld. 

Vuilwaterdebiet Q1 = ....... 1/s 

5. Factorbepaling 

Om de nominale groottes te berekenen moeten de hieronder beschreven factoren worden bepaald. 

5.1. Dichtheidsfactor fd 

minder dan 0,94 1,0 

meer dan 0, 94 1.5 12) 

(2) geldt o.a. voor ricinusolie, wolvet, harsolie, rundertalkJ 

Voor afvalwater uit keukens, restaurants, cateringbedrijven, slagerijen en vis- en vleesverwerkende bedrijven kan in de regel 

een dichtheidsfactor fd = l aangehouden worden. 

5.2. Temperatuurfactor ft 

minder dan 60 

meerdan 60 

temperatwrfaclol' , 

1.0 

1.3 

Volgens DIN 1986, deel 3, mag de afvalwatertemperatuur bij lozing niet hoger liggen dan 35'C. 

5.3. Factor f, : invloed van spoel· en reinigingsmiddelen 

ja 

In specifieke gevallen, zoals b.v. in ziekenhuizen, kan factor fr ~ 1,5 nodig zijn. 

6. Berekening van de nominale grootte (NG) 

factor f, 

1.0 

1,3 

fd= ............................ .. 

ft= ............................. . 

f, = ............................. . 

Oe waarde Q, berekend volgens punten 3.1, 4.1.1 of 4.2.1, vermeerderd met de onder punten 5.1, 5.2 en 5.3 bepaalde factoren, bepaalt de nominale grootte INGI van de vetafscheider: 

. . . 
•••••• •••••• •••••• oouoo =NG 



Berekeningen 
Vetafscheidingsinstallaties volgens DIN V 4040·2, toestand 02/99 

7. Bepaling van de inhoud van de slibvangruimte 

D restaurants I cateringbedrijven; 
slagerijen I vleesverwerkende bedrijven 
zonder slachting; 
supermarkten; 
andere gelijkaardige bedrijven. 

NG ..... x 100 liter= ........ I 

D industriële slachthuizen; 
slagerijen I vleesverwerkende bedrijven 
met slachting; 
andere industriële bedrijven met 
verhoogde slibuitstoot 

NG ..... x 200 liter= ........ I 

8. Uitvoering van de afscheidingsinstallatie 

8.1. Plaatsing 

Binnen, vrijstaand 
D van roestvrij staal AISI304 I AISI3!6 Ti 

D van polyethyleen (PE-HD) 

8.2. Aard 

D nieuwbouw 

D renovatie 

9. Opmerkingen 

10. Bijlagen 

11. Gekozen uitvoeringen 
artikelnr ................................................ . 
artikelnr. 
artikelnr. 
artikelnr. 

Plaats, datum 

8.3. Specificaties I uitrusting 

Ledigingsmodule 
D standaard 

D direct-ledigingsbuis 

D ledigingspomp, manuele bediening 

D ledigingspomp, automatische bediening 

D ledigingspomp, manuele bediening 

met afstandsbediening 

D reiniging onder hogedruk 
D manuele bediening 

D automatische bediening 

D sturingskast 
D rechts (standaard) 

D links 

artikelnr. 
artikelnr. 
artikelnr. 
artikel nr. 

Handtekening 

Vetafscheiders 

Gekozen inhoud = ....... I 

D kijkglas 
D rechts (standaard) 

D links 

D monsternamebuis 

D grofvuilopvanger 

D vuleenheid 

D pompinstallatie 

Opmerking: Onze adviezen voor planning en berekening van afscheiders zijn steeds vrijblijvend en dienen ter plaatse op hun correctheid te 

worden gecontroleerd en goedgekeurd. 

4 

UI 
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Bijlage 2: Waterverlies/opslagcapaciteit droge periode 

Opslagcapaciteit 
(I/droge periode) 

Productie huishoudwater 
(I/droge periode} 

Productie afvalwater 

Grijs water 

Zwart water 

Evapot ranspiratie 
helofytenfil ter (I/droge 

Evapotranspiratie 
helofytenfilter (1/d) 

Verbruik huishoudwater 
(I/ 

Spoelwater onderhoud 

Spoelwater onderhoud 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Productie water 
(I/droge periode) 

Productie afvalwater 
(I/droge periode) 

Grijs water 

Grijs water (1/p/d) 

Evapotranspiratie 
helofytenfilter (1/d) 

+ 

* 

* 

* 

* 

Verbruik water 
(I/droge periode) 

Evapotranspiratie 
helofytenfilter 

(I/droge periode) 

Zwart water 

(I/ 

Dagen droge periode 

Dagen droge periode 

m2 helofytenfilter 

Aantal personen 

(zie 9.1 Huishoudwatergebruik) 

2/365Y./d Dagen droge periode 

Afhankelijk van systeemontwerp 
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= 105,24 1/p/d 

= 
47,8-54,0 

= 2/365Y./d 
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Bijlage 3: Formule waterverlies/opslagcapaciteit droge periode 

Capaciteit Productie Evapotranspiratie Verbruik Spoelwater 
opslag = afvalwater helofytenfilter huishoudwater onderhoud 

water (1/td) (1/td) (1/td) (1/td) (1/td) 

Vohhw = (V8w+ V,w)*Np*td ET* Ah *td Vhhw*Np *td Vsw *Ah *fo *td 

Vohhw = (V gw + V,w) *NP *td- ET* Ah *td- Vhhw *Np *td- V,w *Ah *fo *td 

Vohhw ((V8w+ V,w)*Np- ET* Ah- Vhhw*Np- V,w*Ah*fo)*td 

Vohhw = (V8w *NP+ V,w *NP- Vhhw *NP- ET* Ah- V,w *Ah *f0 )*td 

Vohhw ((V8w+V,w-Vhhw)*Np-(ET +Vsw *f0 )* Ah)*td 

Vohhw = (Np(V8w+V,w-Vhhw)-Ah(ET +V,w·f0 ))ta 
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