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Voorwoord 

Het onderzoeksrapport Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat: waterbalans groene gevel 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 
praktijkonderzoek naar de waterbalans van een groene gevelsysteem behandeld. Op een individuele 
benader,ing 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 zu,idoost-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 willen wij onze begeleiders bedanken voor hun tijd, inspiratie, aandacht en opbouwende 
kritiek. Ook gaat onze dank uit naar de verschillende groene-gevelleveranciers die productinformatie 
met ons hebben gedeeld. Voor een hartelijke ontvangst, uitgebreide rondleiding en enthousiaste 
reactie gaat onze dank uit naar Mobilane®, Wallflore®, Greenwave Systems, de Koninklijke Ginkei 
Groep en Rockwool®. Onze speciale dank uit naar Huib Sneep van Greenwave Systems en Luc 
Hoefnagels en Toon de Wit van Wallflore® omdat zij de geteste systemen ter beschikking hebben 
gesteld. Tot slot willen we ook de medewerkers van het BPS lab voor hun tijd en behulpzaamheid. 
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Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 is een inleiding gegeven op de onderzoeksopzet. Hierbij worden de probleemstelling, 
de doelstelling, de relevantie, de onderzoeksvragen, de afbakening en de hypothese behandeld. 

In hoofdstuk 2 wordt de theoretische achtergrond van de waterbalans behandeld en de relatie 
gelegd met groene daken. Ook wordt door middel van modellering een jaarprognose jaar opgesteld. 

In hoofdstuk 3 wordt de uitvoering van het onderzoek aan de hand van de proefopstelling besproken 
en wordt de verwerking van de ruwe data behandeld. Daarnaast wordt er vooruit gelopen op de 
interpretatie van de meetdata die plaatsvindt in het volgende hoofdstuk. 

In hoofdstuk 4 zullen de meetresultaten en de discussie hieromtrent behandeld worden. Hierbij 
worden de invloedsfactoren van de waterbalans geduid en voorzien van waarden . 

In hoofdstuk 5 volgen de geformuleerde conclusies van het onderzoek. 

Tot slot volgen in hoofdstuk 6 een reflectie van het praktisch onderzoek en worden aanbevelingen 
gedaan voor vervolgonderzoek. 
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Samenvatting 

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-(bak)systeem vangt 26,5% van alle gevallen neerslag op een horizontale m2 tegen 
13,6% dat het Wallflore®-(paneel)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 rain, 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/m 2 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 bij 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 Wallflore®
systeem bereikt een maximaal verdampingsvermogen van 35 W/m 2 doordat de neerslagopvang 
maximaal1,3 mm bedraagt. 

Verdamping in de groene-gevelsystemen wordt direct veroorzaakt door straling. Er bestaat een 
lineair verband 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 Wallflore®-systeem gebruikt op droge dagen 
gemiddeld tussen de 4% en 38% van de straling voor evapotranspiratie, ofwel3 W/m 2 tot 31 W/m 2• 

De genoemde percentages representeren fe·itelijk 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. 
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Summary 

Green facades are a bie to both capture precipitation and cool adiabatically. The outcome of this 
research are water balances of two green facade systems that indicate how much water goes into 
the systems in liquid form (irrigation and precipitation) and as gas (condensation), and how much 
watergoesout in liquid form (outflow) and as gas (evaporation). 

The Greenwave 4.0 (planter) system captures 26.5% of all precipitation that falls on a horizontal m2 

against 13.6% that Wallflore® (panel) system captures . The saturation of the systems by precipitation 
is reached by ra intall trom 13 mm in size. The Greenwave system can't absorb more than 2.6 mm and 
the Wallflore® system captures no more than 1.3 mm. The explanation tor the greater reception by 
Greenwave over Wallflore® can be found in the larger substrate surface of the system and the type 
and number of plantsin it. The angular size of ra intall (the wind driven rain, or WDR) has no 
significant influence on the collection of precipitation on both systems. Furthermore, there is no 
WDR required tor the systems in order to collect precipitation. 

The evaporation trom the system is twofold. On the one handthereis the evapotranspiration that 
takes place as a result of the functioning of the plants . On the other handthereis the evaporation 
trom the system's surface, the substrate and the vegetation, caused by rainfall. Greenwave 
evaporates an average of 0.81 mm per day and provides an average evaporative cooling of 21.2 
W/m 2 or 186 kWh per m2 per year green facade. Wallflore® evaporates an average of 0.75 mm per 
day and provides an average evaporative power of 19.7 W/m 2

, which equates to 172 kWh cooling 
per m2 per year green facade. The amounts of evaporation lay closely together. The ditterenee is that 
Wallflore® evaporates more because of the greater amount of irrigation outside precipitation periods 
while Greenwave collects and evaporates more precipitation. The maximum average evaporation of 
Greenwave is 50 W/m 2

, because this value depends on the maximum reception of precipitation of 
the system, namely the aforementioned 2.6 mm. The Wallflore® system reaches a maximum 
evaporative power of 35 W/m2 because the collection of precipitation reaches a maximum of 1.3 mm. 

Evaporation inthegreen facade is directly caused by radiation. There is a linear relationship between 
the evaporation and the radiation that the Greenwave system receives, although this relationship 
isn't visible each day. Th is is because the evaporation is dependent on three influence factors: 
precipitation, residu al water va por in the air and wind speed. The remaining water va por content is 
dependent on the ambient temperature and relative humidity. In genera I, plants use 20% to 40% of 
the incoming solar radiation for evapotranspiration. Analysis of evaporation on dry days only show 
that the Greenwave system uses an average of 16% to 36% of the incoming radiation for 
evapotranspiration, in aceordenee with an average of 5 W/m 2 to 40 W/m 2 of evaporative cooling. 
The Wallflore® system uses on dry days on average between 4% and 38% of the radiation for 
evapotranspiration, or 3 W/m2 to 31 W/m 2

. These percentages represent the actual reduction of 
solar radiation that normally would reach the facade. 

Because most of the precipitation fa lis on a horizontal plane where it can easily be infiltrated into the 
ground, the Greenwave system has an advantage due to its horizontally shaped substrate planes 
shape and its high buffering capacity. Regarding evapotranspiration, the Wallflore® system has, by 
having a constantly humid substrate due to irrigation and a highly permeable substrate, an 
advantage over Greenwave. The Penman Monteith model, which gives a prediction of the 
evaporation of the systems over the whole year in the Netherlands, shows that the evaporation of 
the Wallflore® system with up to 2.3 mm per day on a summer's days is greater than the evaporation 
of Greenwave, which has a maximum predicted evaporation of 1.9 mm per day. 
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1. Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

In het eerste deel van de casestudy is uiteengezet welke problematiek ten grondslag ligt aan dit 
praktische onderzoek naar de waterretentie en koeling van een groene gevel. In dit deel, dat geheel 
onafhankelijk van de andere delen te lezen is, wordt de kwantiteit van de neerslagopname en koeling 
middels evapotranspiratie van twee groene-gevelsystemen bepaald door het opstellen van een 
waterbalans. 

Omdat in steden het groen heeft plaatsgemaakt voor ondoordringbare oppervlakken, moet 
kunstmatig in de afvoer van neerslag worden voorzien. Met het groene dak wordt het groen 
teruggebracht in de steden en kan er op natuurlijke wijze in de neerslagafvoer worden voorzien. Dit 
wordt daarom door velen beschouwd als de belangrijkste eigenschap van een groendak. De 
traditionele gevel is ook een ondoordringbaar oppervlak dat (onder invloed van wind) veel neerslag 
ontvangt en doorsluist naar de kunstmatige neerslagafvoer. 

Door het geveloppervlak te voorzien van beplanting biedt dit, net als het groene dak, ook de 
mogelijkheid om bij te dragen aan een natuurlijke neerslagafvoer. Naar de waterhuishouding van 
groene daken is veel onderzoek gedaan, hierdoor kunnen er onderbouwde uitspraken worden 
gedaan over de waterretentie van het groene dak. Naar de waterhuishouding in groene gevels is 
echter nog geen eerder onderzoek gedaan. Hierdoor zijn hierover geen gegevens beschikbaar en 
kunnen er geen uitspraken over worden gedaan. Wat men al wel weet is dat de groene gevel een 
deel van het water dat in de gevel terechtkomt verdampt, en daarmee adiabatisch koelt. Maar de 
kwantiteit van verdamping van een groene gevel is niet bekend. 

1.2 State of the art 

In dit stuk wordt aangegeven wat er bekend is van de groene gevel op het gebied van waterretentie 
en adiabatische koeling. Een deel van dit onderzoek is te vinden in deel 3 van de casestudy 
(thermisch comfort). Hierin wordt, naast thermisch comfort in het algemeen, ook de gehele 
koelpotentie van de groene gevel behandeld, zoals de isolatie, schaduwwerking, convectieve koeling 
en uiteraard evapotranspiratie. In 1.2.2 volgt een verklaring van het laatstgenoemde onderdeel: 
evapotranspiratie. Eerst wordt nader ingegaan op een ander belangrijk onderdeel van de groene 
gevel, namelijk de neerslagopname (1.2.1). In hoofdstuk 2 volgt een uitbreiding van de theoretische 
achtergrond, waarbij wordt ingegaan op de watercyclus, prestaties van het groendak, wind driven 
ra in (WDR), het Penman-Monteith-model voor verdamping van gewassen en de waterbalans. 

1.2.1 Neerslagopvang 
Er blijken geen data bekend te zijn over het effect van regen- of stormwater op verticale groene 
gevels. Aangenomen is dat het effect aanzienlijk is bij regen in combinatie met forse wind (WDR) 
[Cheng et al, 2010]. Deze uitspraak verhult dat op dit gebied nader onderzoek zou kunnen 
plaatsvinden, omdat het de (wellicht grote) potentie van opvang van neerslag aanduidt. 

Een combinatie van winteractieve mossen en zomeractieve planten zorgt voor samenwerking in de 
afvang van hemelwater door evapotranspiratie en opname van water gedurende het hele jaar 
[Dunnett et al, 2008]. Het vermogen om hemelwater af te vangen hangt af van de grootte, intensiteit 
en frequentie van de buien; ook het saturatieniveau van het substraat en de klimatologische 
omstandigheden zijn van belang [Köhler et al, 2001; Hutchinson et al, 2003; Carter et al, 2006; Getter 
et al, 2006; Schroll et al, 2011]. Hoewel deze theorie geldt voor een groendak, is deze voor een 
groene gevel niet anders. Er komt echter nog een belangrijk aspect bij: de vorm van het systeem 
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waarin het substraat en de beplanting zich bevindt, aangezien de neerslag ergens op moet kunnen 
vallen om tegengehouden te kunnen worden. 

1.2.2 Evapotranspiratie: adiabatische koeling 
Planten in het algemeen absorberen een respectabel gedeelte van de binnenkomende zonnestraling 
voor hun groei en andere biologische functies, zoals fotosynthese en evapotranspiratie [Krushe et al, 
1982; Eumorfopoulou & Kontoleon, 2009; Kontoleon & Eumorfopoulou, 2010]. De verdeling van de 
energie uit inkomend zonlicht is als volgt [Krushe et al, 1982; Minkeet al, 1982]: 

• evapotranspiratie (20-40%) 
• doorlating (5-30%) 

• fotosynthese (5-20%) 
• warmte (10-50%) 

• reflectie (5-30%) 

Evapotranspiratie is het totaal van verdamping uit het substraat en op de planten, in combinatie met 
de uitstoot van waterdamp door de huidmondjes van de plant. Groen op een gevel is in staat te 
transpireren en evaporeren, wat het microklimaat in een stad gunstiger maakt [Ottelé, 2011] . Door 
evapotranspiratie worden namelijk grote hoeveelheden van de in het blad gevangen zonnestralen 
omgezet in latente warmte, warmte die in dit geval nodig is voor de faseovergang van vloeibaar naar 
gas en dus resulteert in koeling [Ciimate bocklet Stuttgart, 2008]. Het U Hl-effect kan hiermee direct 
worden verminderd door deze evapotranspiratie [McPherson, 1994; Wong et al, 2009a) . Zelfs als er 
zonnestraling door het bladerdek heen komt zal de gevel minder hard opwarmen dan zonder groen 
[Krushe et al, 1982; Eumorfopoulou & Kontoleon, 2009]. 

De verdamping van water is de enige vorm van echte koeling en is globaal gezien een grote 
component van energie. Een gemiddelde van 75% van alle neerslag verdampt van de aarde. Echter, 
verdamping krijgt in een stedelijke omgeving weinig kans om haar potentie uit te dragen, omdat 
zoninstraling er wordt omgezet in warmte en langegolfstraling in plaats van gebruikt te worden voor 
de verdamping van water. Het gebrek aan verdamping in stedelijke gebieden is een van de 
belangrijkste oorzaken van het UHf-effect. Om dit effect te verminderen zal in de toekomst meer 
koeling in gebouwen moeten plaatsvinden door middel van verdamping [Reichmann et al, 2010). 

Verdampend water ontneemt energie in de vorm van warmte uit de lucht, dus het koelt [Wong et al, 
2009a; Watson, 1983; Kristante et al, 2005; lp et al, 2010; Pérez et al, 2010; Ottelé, 2010]. 2000 jaar 
geleden deed men al aan verdampingskoeling door middel van wijnstokken. De koeling door 
evapotranspiratie is hiermee een mechanisme voor een passief, adiabatisch koelsysteem [Stee et al, 
2005; Milier et al, 2007; Köhler, 2007). ledere liter water die verdampt heeft 2450 kJ energie nodig 
voor dit proces, afhankelijk van het type plant en blootstelling [Hendriks & Koers, 2009; Wong et al, 
2009; Köhler, 2008; Ottelé, 2010] . De verdamping van water in en rondom de plant heeft dus een 
direct koelend effect op de omgeving. In Berlijn is een meting gedaan naar het koelvermogen van 
een plantenbak van 0,4 m3

. Deze blijkt een evaporatieve koeling van 2000 liter te bezitten per jaar 
(2000 x 2670 KJ= 1483 KWh aan koeling per jaar) [Reichmann, 2006; Schmidt, 2006; Köhler, 2008]. 
Met 680 kWh/m 3 (bij 30°C) verdampt geen stof met zoveel energie als water doet. De 
warmteoverdracht van latente warmte in het verdampingsproces kan daarmee in het binnenklimaat 
prima gebruikt worden voor koeling. Er zijn ook met·ingen gedaan naar de mate van verdamping van 
verschillende klimplanten, waarbij ook de waterbehoefte van de planten is gemeten en de potentie 
voor koeling van het gebouw. Het bleek dat de gemiddelde verdamping van een klimplant (van 20 m 
hoog) met 10- 15 l/m 2 aan plantenbakoppervlak 280 kWh per gevel per dag bedraagt [Reichmann et 
al, 2010] . Of met dit onderzoek zulke getallen gehaald gaan worden, zal moeten blijken. 
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1.3 Doelstelling van het onderzoek 

Het in kaart brengen van het gedrag van neerslag en irrigatie op een groene gevel teneinde een 
overzicht van de waterstromen {irrigatie, hemelwateropvang, runoff, throughflow en 
evapotranspiratie) van een groene gevel te kunnen opstellen. 

1.4 Doelstelling binnen het onderzoek 

Meten hoeveel water het systeem (via specifieke stromen) betreedt, hoeveel neerslag opgevangen 
zou kunnen worden en hoeveel water het systeem (via specifieke stromen) verlaat teneinde de 
hemelwateropvang en evapotranspiratie te kunnen bepalen. 

1.5 Maatschappelijke relevantie 

Met meer kennis omtrent de neerslagopvang en adiabatische koeling van groene gevels, kunnen 
groene gevels ingezet worden voor een verminderde en meer gecontroleerde afvoer van neerslag en 
een beter thermisch comfort in gebouwen. Hierdoor kan problematiek die te maken heeft met de 
afvoer van dit water en thermisch comfort worden aangepakt. 

Met meer kennis omtrent de waterhuishouding in groene gevels, kan de hoeveelheid benodigd 
irrigatiewater beter worden afgestemd op de behoeften van de planten waardoor geen kostbaar 
drinkwater verloren gaat. Daarnaast kan de groene gevel ook worden ingezet om regenwater op te 
vangen om te voorzien in zijn eigen waterbehoefte. 

1.6 Wetenschappelijke relevantie 

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

1. 7 Onderzoeksvragen 

Voor zowel het Greenwave- als het Wallflore®-systeem zijn de hoofdvraag en de deelvragen 
hetzelfde. 

Hoofdvraag 
Hoe ziet de dagelijkse numerieke waterbalans van een groene-gevelsysteem eruit? 
Het vermogen om neerslag op te vangen en water te verdampen wordt bepaald. Daarbij wordt 
onderzocht of de hoek van inval invloed heeft op het opvangvermogen. Hieruit volgt de 
neerslagopvangcapaciteit en het koe/vermogen. 

Deelvragen 

• Welke factoren beïnvloeden de waterbalans van een groene-gevelsysteem? 

• Hoeveel water betreedt het systeem dagelijks door irrigatie? 
• Hoeveel water betreedt het systeem dagelijks door neerslag? 
• Met hoeveel water vermeerdert of vermindert de interne waterbuffer? 

• Hoeveel water verlaat het systeem dagelijks door runoff & throughflow? 

• Hoeveel water verlaat het systeem dagelijks door evapo(transpi)ratie van neerslag? 
• Hoeveel water verlaat het systeem dagelijks door evapotranspiratie? 
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1.8 Afbakening 

Om het praktisch onderzoek af te ronden met bruikbare data, is het noodzakelijk om vooraf te 
bepalen welke gegevens nuttig en nodig zijn . Daarnaast zijn er nog meer factoren die een 
praktijkonderzoek afbakenen. Zo brengt de uitvoerbaarheid bijvoorbeeld grote beperkingen met zich 
mee. Daarnaast worden er aannamen gedaan om het geheel in complexiteit te reduceren en 
modellen te kunnen standaardiseren. Om het onderzoek verder in te perken is het noodzakelijk ook 
het aantal te testen systemen in te perken en wordt ook het evapotranspiratieonderzoek 
vereenvoudigd. 

1.8.1 Uitvoerbaarheid 
Zoals altijd is geld of beter gezegd het gebrek aan geld een beperkende factor. Groene
gevelsystemen zijn duur in de aanschaf, €600,00/m 2 is een prijs die vaak wordt genoemd. Dit legt een 
beperking op ten aanzien van het te testen oppervlak en eventuele controlemetingen die wenselijk 
zijn. De medewerking van bedrijven zou in dit geval dan ook een uitkomst bieden. Wel moet er op 
worden gelet dat het onderzoek onafhankelijk blijft en dat niet de indruk wordt gewekt dat de 
uitkomst gesponsord is . 

Daarnaast is tijd een grote beperkende factor. Voor het afstuderen zijn twaalf maanden ingepland, 
hierin moet een aanloopproject worden doorlopen waarin de onderzoeksrichting vorm krijgt. Daarna 
moet een onderzoeksopstelling worden ontworpen en gebouwd alvorens het praktijkonderzoek van 
start kan gaan. Uiteindelijk is er ook nog tijd nodig om alle onderzoeksresultaten te verwerken. 
Hierdoor blijft er maar een zeer beperkte hoeveelheid tijd over om het onderzoek uit te voeren. En 
vooral met planten levert dit een probleem op. 

1.8.2 Aannamen 
Omdat de beschouwde mechanismen in realiteit uit vele variabelen bestaan, is ervoor gekozen om 
enkele aannamen te doen. Met deze aannamen is het mogelijk om variabelen te elimineren zodat er 
aan de hand van de gevonden data uitspraken kunnen worden gedaan. 

Omdat alle systeemproducenten proberen de verdamping, vanuit het systeem zelf, te minimaliseren, 
zijn de systemen zo vormgegeven dat ze een minimaal oppervlak hebben dat blootstaat aan de lucht. 
Het oppervlak dat wel blootstaat aan de lucht, is (bij paneelsystemen) het originele inplantgat. 
Daarnaast bevindt deze oppervlakte zich rondom de stam van de plant, dit is de plek waar het 
nauwelijks waait en dus een minimale verdamping plaatsvindt. In het geval van een baksysteem staat 
het grondoppervlak hieraan bloot. Dit is benaderbaar op basis van modellen. 

Wanneer er neerslag valt is er geen sprake van evapotranspiratie, gewichtsverandering van het 
systeem is volledig te wijten aan de neerslag. Wanneer er geen neerslag valt is de 
gewichtsverandering volledig te wijten aan evapotranspiratie. Uiteraard zijn hierbij de irrigatie en 
runoff & throughflow verrekend. 

1.8.3 Onderzoek evapotranspiratie 
Evapotranspiratie is van veel verschillende factoren afhankelijk. Om een onderzoek naar de 
evapotranspiratie van de systemen vertaalbaar te maken naar andere situaties of locaties moeten al 
deze factoren bekend zijn. 

De evapotranspiratie is op klimatologisch vlak bijvoorbeeld al afhankelijk van de zonnestand en 
-intensiteit, de windsnelheid en -richting, lokale temperatuur en luchtvochtigheid. Daarnaast zijn er 
ook nog enkele factoren die afhankelijk zijn van de beplanting. Zo spelen het soort plant, de 
dichtheid van de beplanting, het bladoppervlak, de gezondheid van de plant, de luchtverversing, de 
beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen, de beschikbare hoeveelheid water en de kwaliteit van het 
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water een rol. Daarnaast moet ook de verdamping vanuit het systeem nog mee worden genomen, 
welke ook weer van soortgelijke variabelen afhankelijk is. 

Met een eenvoudige proefopstelling (die gelijk is aan de proefopstelling van het onderzoek naar de 
neerslagopvang) is de evapotranspiratie, die is opgetreden tijdens de testperiode, te bepalen. De 
achterliggende mechanismen zijn niet al te complex, maar er zijn enorm veel variabelen die het 
geheel wel complex maken. Om uitspraken te kunnen doen moeten alle variabelen namelijk 
geëlimineerd of gemeten worden. Gezien de tijd en kosten van een dergelijk onderzoek wordt er 
vanaf gezien om dit op deze manier uit te voeren. 

Met het beperkte onderzoek zal zeer basale informatie worden verkregen over de evapotranspiratie. 
Om deze informatie toepasbaar te maken op een andere locatie en onder andere weersinvloeden, 
zal met behulp van aannamen een benadering van de werkelijke evapotranspiratie worden gemaakt. 

1.8.4 Systeemtypen 
De typen systemen die we deel uit laten maken van het onderzoek worden bepaald op basis van 
twee hoofdcriteria, namelijk de toepasbaarheid in een tropische (hoogbouw)gevel en de praktische 
haalbaarheid van het onderzoek. 

Grondgebonden systemen 
Omdat de beoogde toepassing een hoogbouwsituatie betreft, is het niet mogelijk een 
grondgebonden systeem toe te passen daar deze een maximale hoogte van ongeveer 30 
meter heeft. 

Massieve-substraatkernsystemen 
Deze systemen hebben als nadeel dat ze een groot eigen gewicht hebben. Wanneer een 
dergelijk systeem toegepast zou worden als gevelsysteem, levert het een grote belasting 
op de constructie op. In de beoogde hoogbouwsituatie zou dit een significante verzwaring 
van de constructie vereisen of dit zou een vermindering van het aantal veerdiepingen 
inhouden. Daar dit zeer onwenselijke gevolgen zijn, va llen massieve
substraatkernsystemen af. Behalve het gewicht heeft het systeem ook een hoge 
thermische massa. Dit is een eigenschap die nuttig is in een droog (en heet) klimaat. In 
een vochtig (en warm) klimaat heeft dit echter, vanwege de geringe temperatuurvariatie 
tussen dag en nacht, een averechtse werking. De temperatuurafname wil je hier namelijk 
meteen kunnen benutten en niet met een warmtebuffer tenietdoen. Door deze nadelen 
is ervoor gekozen om deze systeemsoort niet toe te passen in een tropische 
hoogbouwgeveL 

Geotextielsystemen 
De waterbufferende capaciteit in het systeem is zeer beperkt en staat nagenoeg volledig 
bloot aan de buitenlucht. Dit houdt in dat het water in het systeem gemakkelijk en snel 
verdampt. In een tropische hoogbouw-toepassing wordt deze verdamping alleen maar 
versterkt door hoge windsnelheden en een hoge temperatuur. Dit heeft zowel een 
pos itief als een negatief effect, enerzijds leidt dit tot zeer goede koeling, anderzijds 
veroorzaakt dit een veel groter waterverbruik dan noodzakelijk voor de planten. Om te 
voorkomen dat het systeem uitdroogt is dan een zeer klein irrigatie-interval noodzakelijk. 
Uiteraard is dit technisch mogelijk, maar het zorgt voor een grote belasting op de 
apparatuur. Het levert echter een groter probleem op wanneer de irrigatie wordt 
onderbroken, hetzij door een defect of door onder.houd. Op dit moment is het water dat 
aanwezig was binnen de kortste keren verdampt en droogt de plant uit. In het geval van 
onderhoud kan een noodirrigatieslang worden aangelegd, maar in het geval van een 
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defect betekent dit een dode gevel. Door deze nadelen is ervoor gekozen om deze 
systeemsoort niet toe te passen in een tropische hoogbouwgeveL 

Paneelsystemen 
Deze systemen maken over het algemeen gebruik van substraten, deze zijn veelal 
lichtgewicht en hebben een beperkte tot kleine thermische massa (wat positief is voor de 
warmtehuishouding). Daarnaast hebben paneelsystemen een goede waterbufferende 
capaciteit waardoor planten bij een defect niet direct droog komen te staan. Door het 
ontbreken van zwaarwegende nadelen is ervoor gekozen om deze systeemsoort te testen 
in het praktijkonderzoek. 

Baksystemen 
Deze systemen zijn relatief eenvoudig en licht. Daarnaast hebben de systemen een goede 
waterbufferende capaciteit. Dit alles maakt ze toepasbaar op een tropische 
hoogbouwgeveL Bovendien is er de verwachting dat baksystemen, in vergelijking met 
andere systemen, een zeer goede hemelwateropvang hebben. Omdat dit één van de 
hoofduitgangspunten van het onderzoek betreft, is een toetsing van die hypothese van 
groot belang voor ons onderzoek. Vanwege het ontbreken van zwaarwegende nadelen en 
de positieve hypothese is ervoor gekozen om deze systeemsoort te testen in het 
praktijkonderzoek. 

Combinatiesystemen 
Dit systeem is zeer eenvoudig, goedkoop, erg lichtgewicht en onderhoudsarm. Daarnaast 
is het mogelijk om het (semi)transparant toe te passen en is er mogelijk een grotere 
winddoordringing, wat de transpiratie bevordert. Enkele nadelen zijn dat het systeem 
doorslaande regen niet opvangt en dat het een relatief kleine opvangoppervlak heeft, 
waardoor de regenwateropvang minimaal zal z.ijn. Het combinatiesysteem heeft enkele 
nadelen, maar zou vanwege de voordelen toch in aanmerking kunnen komen om te 
worden getest. Maar op basis van tijdsdruk en beschikbare middelen hebben we toch 
afgezien van het testen van een combinatiesysteem. 
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1.9 Hypothese 

Voorafgaand aan een onderzoek zijn er verwachtingen ten aanzien van de uitkomsten van het 
onderzoek. Door deze verwachtingen vast te leggen in hypothesen kunnen deze bevestigd dan wel 
verworpen worden. 

1.9.1 Hypothese Wallfloree 
De beplanting zal een deel van de neerslag opvangen. Van deze opgevangen neerslag stroomt een 
deel af naar lager gelegen planten, een ander deel wordt naar het groeimedium geleid en een derde 
deel zal op het blad blijven liggen. Dit laatste deel zal uiteindelijk verdampen. Naast het deel dat door 
de beplanting wordt opgevangen, zal een deel tussen de beplanting doorslaan naar het paneel 
alwaar het in het groeimedium of op het doek terechtkomt. De neerslag die in het groeimedium 
terechtkomt, kan door de planten worden opgenomen, het systeem via throughflow verlaten, 
capillair het doek worden ingezogen of via openingen in het doek verdampen. De neerslag die op het 
doek terechtkomt, kan het systeem verlaten via runoff of door te verdampen. Het beplante systeem 
zal slechts een deel van de neerslag opvangen. Uiteindelijk zal een verzadigingspunt optreden 
waarna geen neerslagopvang meer mogelijk is. 

1.9.2 Hypothese Greenwave 
De beplanting zal een deel van de neerslag opvangen. Van deze opgevangen neerslag stroomt een 
deel af naar lager gelegen planten, een ander deel wordt naar het groeimedium geleid en een derde 
deel zal op het blad blijven liggen. Dit laatste deel zal uiteindelijk verdampen. Naast het deel dat door 
de beplanting wordt opgevangen, zal een deel tussen de beplanting doorslaan naar het systeem 
alwaar het rechtstreeks dan wel indirect in het groeimedium terechtkomt. Daarnaast zal het deel dat 
op de voorzijde van de onderste bak terechtkomt het systeem rechtstreeks als runoff verlaten . De 
neerslag die in het groeimedium terechtkomt, kan door de planten worden opgenomen, verdampen 
of het systeem via throughflow verlaten. Het beplante systeem zal slechts een deel van de neerslag 
opvangen. Uiteindelijk zal een verzadigingspunt optreden waarna geen neerslagopvang meer 
mogelijk is. Verwacht wordt dat zowel de neerslagopvang als het verzadigingspunt hoger is dan bij 
het Wallflore®-systeem. 
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2. Theoretische achtergrond 

De theorie achter de nog niet eerder onderzochte waterretentie van een groene gevel is te vinden 
door vakgebieden te raadplegen die in hun werkzaamheden betrokken zijn bij de waterhoudende 
eigenschappen van planten. Het betreft met name de bouwkunde met het groendak en de 
aardwetenschappen c.q. hydrologie. In de volgende paragrafen zullen achtereenvolgens de 
watercyclus en de rol van planten daarin beschreven worden, de waterretentie van een groendak 
wordt beschreven en tot slot zal wind driven ra in (WOR) behandeld worden, van belang voor een 
groene gevel. Deze uitdieping is nodig om grip te krijgen op de factoren die van invloed zijn op de 
potentiële waterretentie van een groene gevel die gemeten zal worden in het praktisch onderzoek 
dat in dit verslag beschreven wordt. 

2.1 Watercyclus 

2.1.1 Hydrologie 
Twee derde van de planeet is bedekt met water, maar slechts 3% is aanwezig op het land om het 
leven te ondersteunen. Vanaf het moment dat waterverdampt uit de oceanen zorgen de ontstane 
wolken ervoor dat het water een lange weg moet afleggen om uiteindelijk weer terug te keren naar 
de oceaan. Deze weg wordt ook wel de hydrologische cyclus genoemd en is weergegeven in 
afbeelding 1. 

.:/-
1 

Afbeelding 2 De hydrologische cyclus in beeld {www.tudelft.nl] 

De hydrologische cyclus is simpel uitgelegd een reeks natuurlijke opvangbakken voor water die door 
natuurkundige processen in elkaar overlopen, zoals weergegeven in afbeelding 3. Hoewel de 
benamingen in de genoemde processen iets variëren van die in afbeelding 2, is deze direct ervan 
afgeleid. Als nog verder ingezoomd wordt op het gedeelte interceptie en grondwateropslag, komt 
men tot afbeelding 4. 
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Afbeelding 3 Landgedeelte van hydralogische cyclus 
[Knapp, 2011} 

2.1.2 Beplanting 

transpiration irrigation 

JI 
capillary percolation 

deep I 
rise 

Afbeelding 4 Plantgedeelte van hydrologische cyclus 
{Allen et al, 1998} 

Neerslag die op vegetatie valt, verdeelt zich op de volgende manier in diverse stromen: bladeren 
worden eerst geheel nat, daarna stroomt het water over het blad en valt vervolgens op de 
onderliggende bladeren (interceptie). Een deel daarvan zal op de bodem vallen, zowel rechtstreeks 
als via de stammen en takken van bomen en planten [Rapp et al, 1978; Beltot et al, 1998]. Een ander 
deel zal verdampen als het op de vegetatie aanwezig is als het droog is [Beltot et al, 1998]. Het water 
dat de bodem bereikt, verdeelt zich in drie stromen: het infiltreert in de bodem, het loopt over de 
bodem af (runoff) of het verdampt [Knapp, 2011] (afbeelding 4). 

Planten maken de grond poreuzer, dit is omdat de wortels macroporiën in de grond veroorzaken 
waarin het water gemakkelijk kan infiltreren. Een goed infiltrerende grond verkleint de kans op 
runoff en bodemerosie [Bellot et al, 1998]. 

Er is onderzoek gedaan naar de waterstromen en waterbalansen van bepaalde vegetatietypen op de 
bodem, weergegeven in tabell. Het betreft simulaties op basis van metingen, de opname door de 
beplanting is hierbij niet beschouwd [Bellot et al, 1998]. 

Simulatie 1997 Dennen en Dennen en Alleen Alleen Kale grond 
(data In mm) struiken kruiden struiken kruiden 
Totale hoeveelheid 553,5 553,5 553,5 553,5 553,5 
neerslag 
Interceptie 142,3 195,4 132,2 125,9 16,6 

Netto neerslag (op 411,3 358,1 421,3 427,6 536,9 
bodem) 

Runoff 2,7 10,3 3,0 5,8 26,4 

Eta (werkelijke 331,9 279,6 325,1 265,6 282,1 
evapotranspiratie) 

Drainage naar aquifer 90,0 79,5 102,6 142,4 208,5 

Verandering van -13,3 -11,2 -9,3 13,6 20,0 
grondwaterhoeveelheid 

Tabell Waterbalans en -stromen diverse vegetotietypen. Data in mm. { Bellot et of, 1998} 
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Struiken en andere weelderige planten consumeren het meeste water, ook bij metingen in een 
seizoen met een hevige storing van 135 mm regen. De opvang van regenwater door een bladerdek 
van droog gras bedraagt 23% van de regenval van 553,5 mm in totaal. De opvang van regenwater 
door dennenbomen met kruiden bedraagt 35% van de regenval. Kale grond en droog gras zorgen 
voor de meeste wa,terdoorlating, ten behoeve van aanvulling van aquifers (natuurlijke ondergrondse 
aardlaag die water vasthoudt) [Bellot et al, 1998]. 

De evapotranspiratie van dennen en struiken is het grootst met 60% van de totale gevallen neerslag. 
De laagste evapotranspiratie vindt plaats bij kruiden (kruidachtige planten), waarbij 48% van de 
neerslag verdampt. Dit was ook de verwachting aangezien dennen en struiken een groter 
gezamenlijk bladoppervlak hebben per m2 dan kruidachtige planten zoals grassen. Omdat de 
bladeren verantwoordelijk zijn voor de opvang van neerslag behouden dennen en struiken het 
meeste water en verdampen gemakkelijker onder weersinvloeden [Bellot et al, 1998]. 

Dennenbomen en struiken hebben de hoogste evapotranspiratiewaarde, maar de laagste 
drainagewaarde; bij kale bodem en droog gras is het precies omgekeerd. De conclusie hieruit is dat 
minder vegetatie leidt tot een meer met water verzadigde bodem en hoe groter in aantal en hoe 
wilder de vegetatie wordt, hoe minder water de bodem bevat. Een grote stormdepressie die tijdens 
het onderzoek plaatsvond heeft een positief effect op de aanvulling van de aquifer in een hoog 
permeabele grondstructuur [Bellot et al, 1998]. 

2.1.3 Regenwaterbeheer 
Het principe van het geleiden van regenwater in een rioleri,ng begon meer dan 100 jaar geleden en 
heeft een aanzienlijk negatieve invloed op de kwaliteit van water, aangezien water niet de grond in 
trekt, maar in oppervlaktewater geloosd wordt. Stedelijke gebieden hebben namelijk veel 
waterdichte oppervlakten, zoals straten en gebouwen. Ook heeft de stad semipermeabele 
oppervlakten met weinig of geen vegetatie. Hierdoor is een radicaal andere wijze van denken 
noodzakelijk- in de stad, maar ook daarbuiten- die de natuurlijke watercyclus (neerslag, verdamping 
en condensatie) in ogenschouw neemt. Regenwater zou zoveel mogelijk opgevangen moeten 
worden. Vervolgens zou het gebruikt moeten worden, moeten verdampen of worden geïnfiltreerd in 
de (permeabele) bodem. Het beheer van regenwater is een belangrijke stap voorwaarts naar een 
duurzaam gebruik van waterbronnen. Het ultieme doel is om de afvoer van hemelwater naar de 
riolering helemaal weg te laten uit het systeem [Reichmann et al, 2010]. 

Infiltratiesystemen worden doorgaans in twee categorieën verdeeld, namelijk door begroeide grond 
(sloot, vijver, oppervlakte-infiltratie) en door pijpen, goten en putinfiltratie direct in de ondergrond. 
Het beheer van regenwater en het recirculeren ervan in de natuurlijke watercyclus is van centraal 
bel'ang in klimatologische bescherming. Alleen het gedeelte van de regen dat verdampt, kan nieuwe 
regen veroorzaken. Deze zogenaamde 'kleine watercyclus' op het landoppervlak veroorzaakt voor 
het grootste gedeelte de I'Okale neerslag. De neerslag die zich boven oceanen vormt en zich naar het 
land verplaatst, maakt slechts een klein deel uit van de gemiddelde lokale neerslag. Het grootste 
gedeelte komt van verdampt water af,komstig van land. Toenemende verstedelijking en de 
samenhangende vermindering van vegetatie en natuurlijke grond vermindert niet alleen de lokale 
verdamping, maar ook de hoeveelheid neerslag in een regio of zelfs land. Dit resulteert in een 
kettingreactie van verminderde regenval, die op zijn beurt niet kan verdampen. Deze veranderingen 
in neerslag veroorzaken een verhoging van de lokale en regionale temperatuur. Ongeveer 350 km 2 

bos verdwijnt iedere dag in de wereld [GTZ, 2007]. In Europa is de regenval3 tot 4 keer minder dan 
het was en in de Amazone 8 keer minder: iedere kubieke meter water die minder verdampt, leidt dus 
tot 8 kubieke meter minder neerslag [Reichmann et al, 2010]. 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat- Waterbalans groene gevel 
P.M.F. van de Wouw & E.J.M. Ros 

-13-



2.2 Groendak 

2.2.1 Waterretentie 

Stedelijke omgeving 
Ondoordringbare oppervlakten breiden zich uit door de bouw van steeds meer gebouwen, wegen en 
parkeerplaatsen. In de VS bijvoorbeeld is een geschatte 10% van alle woonwijken en 71-95% van alle 
industriële gebieden en winkelgebieden bedekt met ondoordringbare oppervlakten [Ferguson, 1998]. 
De USEPA (United States Environmental Proteetion Agency) heeft aangegeven dat een gemiddeld 
stadsblok meer dan vijf keer zoveel waterafvoer heeft dan een beplant gebied van dezelfde grootte 
[USEPA, 2003; VanWoert et al, 2005a] . 

Het bedekken van deze natuurlijke oppervlakten heeft nadelen; meer runoff (water dat over een 
oppervlak stroomt bij verzadiging ondergrond) betekent meer kans op overstroming en een 
verminderde infiltratie in het grondwatersysteem [Scholz-Barth, 2001; Barnes et al, 2001]. Bovendien 
kan potentieel oppervlaktewater vervuilen door de stoffen in de runoff [USEPA, 1994; Ferguson, 
1998; Köhler et al, 2001; Getter et al, 2007; VanWoert et al, 2005a]. 

Vegetatie op daken, ofwel groene daken, is een opkomende strategie om regenwaterafloop te 
verkleinen [Monterusso et al, 2004; Moran et al, 2004; Rowe et al, 2003; Schade, 2000]. Groene 
daken vervangen namelijk het groen dat voor het gebouw moest wijken [VanWoert et al, 200Sa]. 

Velen betogen daarom dat het grootste voordeel van een groendak, dankzij de vel'e ondoordringbare 
oppervlakten in stedelijke en commerciële gebieden in combinatie met een falend 
regenwaterbeheer en regenwaterinfrastructuur in steden, de vermindering van regenwater is [Liptan, 
2003; Getter et al, 2007, VanWoert et al, 200Sa]. 

Studies hebben aangetoond dat groene daken water kunnen absorberen en langzaam loslaten 
gedurende een langere tijdsduur, waar een conventioneel dak het water direct loslaat [Liesecke, 
1999; Moran et al, 2004; Schade, 2000; VanWoert et al, 200Sa]. 

Gebouwgroen maakt een belangrijk onderdeel uit van regenwaterbeheer van een gebouw en haar 
potentieel tot retentie van regenwater in de vorm van verdamping en vertraging en vermindering 
van de afvoer [Reichmann et al, 2010]. 

Onderzoek 
Op een groendak wordt veel van het regenwater opgevangen door het substraat en vervolgens 
wordt het afgegeven aan de lucht door verdamping of transpiratie. Overige neerslag op een 
groendak loopt geleidelijker af naar het riool, waardoor de kans op een overstroming van het riool 
verkleind wordt [Bass & Baskaran, 2003; Köhler et al', 2001; Getter et al, 2007]. 

Het retentievermogen van een groendak hangt af van twee factoren [Köhler et al, 2001]. Dit zijn de 
vormgeving van het groendak en de klimatologische omstandigheden van het gebied. Bij het 
groendak zijn substraatdikte, substraattype, vegetatiedikte, vegetatietype, dakvorm (lengte, helling, 
etc.), dakpositie (schaduw etc.) en dakleeftijd van belang. Bij de klimatologische omstandigheden zijn 
de lengte van de droogteperiode, seizoenen, klimaat, windeigenschappen, vochtigheid, 
regenintensiteit en regenduur van belang [Berndtsson, 2010]. 

Verschillende praktische onderzoeken naar groene daken hebben verschillende uitkomsten en cijfers 
opgeleverd wat betreft de waterretentiekwaliteiten ervan, de uitkomsten hiervan zijn opgenomen in 
tabel 2. 
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Bron Waterretentie groendak Vertraging runoff 
Köhler et al, 10%-30%. -
2001 10 cm substraat kan 30 mm regenwater 

vasthouden, 5% van de totale jaarlijkse 
neerslag. 

Berndtsson, 48% bij grote buien [Carter et al, 2006] . 57% piek-runoff 10 minuten vertraagd [Simmons et 
2010 54% bij middelgrote buien [Carter et al, al, 2008; VanWoert et al, 2005a]. 

2006]. Maximaal 5, 7 uur vertraging runoff na regenval, 
88% bij kleine buien [Carter et al, 2006]. piek gemiddeld 2 uur daarna [DeNardo et al, 2005] . 
65%- 85% bij intensief groendak. [Mentens Snelheid gemiddelde runoff is 2,4 mm/uur 
et al, 2006]. [DeNardo et al, 2005]. 
27%- 81% bij extensief groendak. [Mentens Snelheid runoff bij gemiddelde regenbui is 4,3 
et al, 2006]. mm/uur [DeNardo et al, 2005]. 
62% bij substraatdikte onder 50 mm. Minstens 30 minuten bij 60% buien [Moran et al, 
70% bij substraatdikte tussen 50- 150 mm. 2005]. 
80% bij substraatdikte boven 150 mm Runoff na 9- 10 mm na een droge periode 
(waarden gelden alleen bij warm weer). [Bengtsson et al, 2005]. 
In warme maanden was 70% retentie Direct runoff in natte periode, vertraging 6-12 mm 
gevonden bij 50 -150 mm dik substraat, in regenval nodig in droge periode [Villarrea'l et al, 
koele maanden 49% en in de koude 2005]. 
maanden 33%. 
Alle buien onder de 10 mm worden 
opgevangen door een groendak (Simmons et 
al, 2008]. 
Een extensief groendak houdt in de zomer 30 
keer meer water vast dan alleen-
substraatdaken. 

Getter et al, 60-100% [Liesecke, 1998; Moran et al, 2004; -
2007 DeNardo et al, 2005; VanWoert et al, 2005a]. 

80,2% gemiddeld. 
75,3% bij dakhelling van 25%. 
85,2% bij dakhelling van 2%. 
94,2% bij kleine buien. 
63,3% bij grote buien. 

VanWoert et al, 60,6% gemiddeld. De meeste runoff wordt doorgelaten van een dak 
2005a 60%- 100% bij extensief dak [Liesecke, 1998; van 6,5% met een mediumdikte van 4 cm 

Monterusso et al, 2004; Schade, 2000]. (tegenover 6 cm). 
50,4% bij alleen substraat en 27,2% bij De minste runoff wordt doorgelaten met een dak 
traditioneel dak. van 2% met een mediumdikte van 4 cm (tegenover 
96% bij kleine buien en 79,9% bij traditioneel 2,5 cm). 
dak. 
82,9% bij middelgrote buien en 33,9% bij 
traditioneel dak. 52,4% bij grote buien en 
22,2% bij traditioneel dak. 
100% mogelijk bij kleine buien. 

Reichmann et 25%- 35% wordt runoff, voornamelijk in -
al, 2010 winter. 

.. .. 
Tabel 2 Waterretentie en run of! m Cijfers d1verse onderzoeken [Kohier et al, 2001; Berndtsson, 2010; Getter et al, 2007; 
VanWoert et al, 2005aj 
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De conclusies die uit de verrichte onderzoeken getrokken kunnen worden zijn derhalve: 

• Een groendak houdt ten minste 60% van het invallende regenwater tegen en maximaallOO%. 
Dit is afhankelijk van de grootte van de bui, de dikte van het substraat, het type beplanting 
en het seizoen [Köhler et al, 2001; Berndtsson, 2010; Getter et al, 2007; VanWoert et al, 
2005a]. 

• Het waterbehoud op een groendak hangt af van het seizoen; een warm seizoen houdt meer 
water vast door de vergrote evaporatie en doordat de regenwatercapaciteit sneller 
regenereert [Mentens et al, 2006; Villarreal, 2007; Berndtsson, 2010]. Gedurende de 
wintermaanden is de invloed van planten op de runoff nihil [Steusloff, 1998; Dunnett et al, 
2008b; Wolf et al, 2008; Berndtsson, 2010]. 

• De runoff van water is op een groendak direct waarneembaar, in plaats van met een 
vertraging [Getter et al, 2007]. lichte regen wordt het sterkst tegengehouden, ongeacht de 
mediumdikte en de dakhelling {96%) [VanWoert et al, 2005a]. 

• Daken met alleen substraat zorgen voor minder runoff ten opzichte van traditionele daken 
[Dunnett et al, 2008; Berndtsson, 2010]. Er is bij een aantal onderzoeken geen significant 
verschil gemeten tussen daken met alleen substraat en volledige groene daken [VanWoert et 
al, 2005a]. Bij andere onderzoeken is weer aangetoond dat de diepte en type substraat de 
voornaamste invloed uitoefent op het watervasthoudend vermogen van het groendak en 
niet het type vegetatie en bedekking [Dunnett et al, 2008b; Monterusso et al, 2004; 
VanWoert et al, 2005]. Er wordt tevens bevonden dat hoe dikker het substraat is, hoe meer 
watervasthoudend vermogen het heeft [Liesecke, 1998; VanWoert et al, 2005a]. Het 
substraat kan een maximum hoeveelheid water opnemen en voert het overige af als runoff 
[Getter et al, 2007]. De planten in een substraatlaag zorgen voor vertraging van de 
waterafvoer [Teemusk et al, 2007; Berndtsson, 2010] . Droog substraat vlak voor regenval 
resulteert in een betere opslag van regenwater gedurende de natte periode [Villarreal et al, 
2005; Connelly et al, 2005; Getter et al, 2007]. 

• De hellingshoek van een groendak heeft geen invloed op de hoeveelheid runoff [Berndtsson, 
2010; liesecke, 1998; Mentenset al, 2006]. Bij andere onderzoeken bleek dit wel 
aannemelijk te zijn [Getter et al, 2007; VanWoert et al, 2005; Villarreal et al, 2005]. Een 
kleine hellingshoek houdt significant meer water vast dan een grotere hellingshoek. Deze 
vinding weerlegt de conclusie dat er ongeacht de hellingshoek evenveel water wordt 
vastgehouden [Schade, 2000; VanWoert et al, 2005a]. 

• Er is veel potentie met betrekking tot waterretentie van groene daken, maar de onderzoeken 
zijn nog te weinig in aantal. Bovenden spreken ze elkaar met regelmaat tegen [Berndtsson, 
2010]. 

Veroudering dak 
In de loop van de tijd ondergaat een groendak door fysische en chemische processen veranderingen: 
gronddeeltjes kunnen verdwijnen, onoplosbare stoffen spoelen weg met de runoff, organisch 
materiaal kan verminderen, de porositeit van de grond verandert door bijvoorbeeld de ontwi>kkeling 
van wortels. De leeftijd van het dak heeft dus invloed op de runoff ervan, hoewel studies ernaar 
sporadisch zijn: organisch materiaal is na 5 jaar vermeerderd van 2% naar 4% en poriën vermeerden 
van 41% naar 82%, de waterhoudende capaciteit vermeerderde van 17% naar 67% [Getter et al, 
2007]. Een ander onderzoek toonde echter aan dat de leeftijd van een groendak geen significante 
invloed heeft op de jaarlijkse runoffhoeveelheid, wel op de snelheid ervan [Mentens et al, 2006; 
Berndtsson, 2010; Getter et al, 2007]. 

Ouder substraat met vegetatie heeft andere eigenschappen dan jong substraat: zo zijn er meer 
poriën in het oude substraat, is er minder lucht aanwezig in net oude substraat en meer organisch 
materiaal. Maar het belangrijkste is dat het oude substraat 67,44% wateropnamecapaciteit heeft 
tegenover 17,07% van het jonge substraat [Getter et al, 2007]. 
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Effect groendak op wateropvang 
Als 6% van de gebouwen in Toronto een groendak had, dan zou dat een afvoertunnel ter waarde van 
60 miljoen CAD (Canadese Dollar) besparen [Peck, 2005]. Als 20% van de gebouwen in Washington 
DC een groendak had, zou dat 71 miljoen liter toevoegen aan de opslagcapaciteit van regenwater in 
de stad en daarmee zou 958 miljoen liter regenwater per jaar vastgehouden kunnen worden 
[Deutsch et at 2005; Getter et al, 2007]. 

Resultaten van een modelstudie in Vaneauver geven aan dat, wanneer alle bestaande gebouwen in 
de stad voorzien zouden worden van een groendak in de komende 50 jaar, de gezondheid van het 
stroomgebied daar hersteld kan worden tot een natuurlijke omgeving, qua overstromingsrisico, 
waterhabitatsen waterkwaliteit [Graham et at 2003; VanWoert et al, 2005a]. 

Het gebruik van grijswater is talrijk: toilet, airco, wassen en schoonmaken, bewatering groen. Het 
gebruik van regenwater in plaats van drinkwater betekent ook een vermindering van kosten, omdat 
er geen ontzouter of ontharder nodig is en geen afvalwater geproduceerd wordt. Groene daken 
beïnvloeden significant het bruikbare gedeelte van regenwater, ook bij hevige regenval- afhankelijk 
van het verzadigingsniveau van het substraat [Reichmann et al, 2010] . 

2.2.2 Evapotranspiratie 
Met betrekking tot ecologie en water zijn de volgende voordelen te noemen: 10 cm substraat laat 
een 90% verdamping zien in de zomer en 75% gedurende het hele jaar. Ander onderzoek wijst uit dat 
bij een substraatlaag tussen de 50 en 120 mm 65% tot 75% verdamping mogelijk is [Reichmann et at 
2010]. Verdamping van regenwater verlaagt de oppervlaktetemperatuur van een gebouw en 
verbetert het microklimaat van de open ruimte [Köhler et at 2001]. 

Het effect van een verlaging van de oppervlaktetemperatuur van gebouwen wordt in toenemende 
mate belangrijk in warme klimaten, zoals Zuid-Europa of tropische klimaten, waar hevigere regens 
vallen en meer evapotranspiratie plaatsvindt en het belang ervan groter is [Köhler et at 2001]. 

Verdamping is een endotherme reactie, wat betekent dat er energie in de vorm van warmte uit de 
omgeving nodig is voor de faseovergang van een vloeistof naar een gas, in dit geval water. Er is 
berekend dat 2450 J nodig is voor de verdamping van 1 g (mi) water (2,5 MJ voor 1 kg (I)) [Pérez et at 
2008; Ottelé, 2010; Wong et al, 2009; Ottelé, 2011] 

2.3 Wind driven rain 

Waar een (groen) dak blootgesteld is aan (verticaal) vallende regen, is een gevel dat op een andere 
manier, namelijk door regen die onder invloed van wind van richting verandert: wind driven ra in . 
Wind driven rain (WOR) is gedefinieerd als regen die door de wind in een hoek ten opzichte van 
verticaal wordt gedragen. WOR is een van de belangrijkste vochtbronnen voor gebouwgevels en is 
dus een belangrijk zorgpunt in de bouw [Sanders, 1996; Blocken et al, 2004]. De hoeveelheid regen 
die op een gevel valt hangt af van vele factoren . Het hangt direct af van de ongehinderde 
regen intensiteit, de windsnelheid en de invloed daarvan op de vorm van regendruppels en het hangt 
af van de invloed van het gebouw op de stroming van de wind en de kans dat wind en regen 
samenvallen [Choi, 1994]. 

De kwantiteit van WOR op gevels hangt af van een aantal factoren: geometrie van het gebouw en de 
omgeving, positionering van de gebouwgevel, windsnelheid, windrichting, intensiteit van turbulentie, 
intensiteit regenval, grootte regendruppels, en de duur van de regen. Na onderzoek aan 
verschiUende gevels naar het vochtpatroon van WOR op gebouwen zijn de volgende, inmiddels breed 
aanvaarde, conclusies getrokken [Biocken & Carmeliet, 2004; Abuku et at 2008] : 
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• De loefzijde (naar de wind gerichte zijde) wordt nat, daar waar de overige zijden relatief 
droog blijven. 

• Aan de loefzijde neemt de nattigheid van onder naar boven toe en van het midden naar de 
randen. De bovenhoeken zijn het natst, gevolgd door de bovenranden en zijranden. 

• Voor hoge en brede gebouwen geldt dat het grootste deel van de loefzijde alleen kleine 
beetjes WDR ontvangt, behalve op de hoeken, bovenin en de randen. 

• De intensiteit van de WDR op een bepaalde positie neemt ongeveer proportioneel toe ten 
opzichte van de windsnelheid en de intensiteit van de regenval. 

Regens in tropische regio's, zoals Singapore, worden vaak geassocieerd met tropische onweersbuien. 
Een begrip van WDR is belangrijk voor de weervastheid van een gebouwgeveL In Singapore zijn meer 
dan 200 heftige onweersbuien per jaar. De stormen die opgewekt worden hebben vaak een gust 
front waar veel neerwaartse wind is en waar de regen het krachtigst en het hevigst is . Het is op dit 
moment, dat de regen van een dergelijke tropische bui het hevigst is en zich ver voor de eigenlijke 
storm kan bevinden. Over het algemeen is gebleken uit onderzoek dat hogere windsnelheden bereikt 
worden voor de eigenlijke hogere regenvalintensiteit Gedurende het passeren van de zwaarste 
regen keert de wind van de ene richting naar de andere en weer terug. Daarom zijn bij meting 
verschillende waardes WDR geconstateerd in verschillende richtingen. De hoogste waarde van WDR 
die gemeten is, kwam overeen met die van de regenintensiteit. Belangrijker nog: het is de gerichte 
windsnelheid die de hoeveelheden bepaalt. In het onderzoek kwam naar voren dat voor de twee 
gemiddelde intensiteiten regenval (5- 10 mm/u en 20- 30 mm/u) beide zorgden voor meer 
regenwateropvang door WDR dan op het horizontale vlak. Naarmate het uur vordert, worden de 
verschillen kleiner. De algemeen aangenomen theorie dat de horizontale snelheid van de 
regendruppel gelijk is aan de windsnelheid geldt niet dicht bij de grond; de eigenlijke WDR intensiteit 
bleek 1,5- 2,2 keer deze waarde te zijn [Choi, 2001]. 

In een hoog en slank gebouw ontvangen de twee bovenhoeken de meeste WDR. Het gebied 
onderaan in het midden van de gevel ontvangt het minste WDR. Er is een dominante wind- en 
regenrichting in een bepaald gebied; de zuidgevel bijvoorbeeld ontvangt WDR vanuit het zuiden, 
maar ook schuin (ZO en ZW). Jaarlijkse runoff (m 3/strekkende meter gevel)= 0.1 x DRI x Fro x Hp (DRI 
= Driving Rain Index= jaarlijkse regenval x gemiddelde windsnelheid in m2/s) (Fro = runoff factor) (Hp 
=de hoogte van het gebouw boven het referentiepunt in m) [Choi, 1999]. 

Meetgegevens zijn vertaald naar steden in Australië, waaronder Brisbane, een tropisch gebied, 
dichtbij cyclonen, etc.; het blijkt dat de jaarlijkse regenval hier twee keer zo hoog is als die in een 
gematigd klimaat (Melbourne), dat de windsnelheid vergelijkbaar is en de hoeveelheid WDR op de 
gevels gemiddeld maximaal 25 mm/u bedraagt in plaats van 8 mm/u in Melbourne. Bovendien 
ontvangt Brisbane jaarlijks 327 mm WDR, terwijl Melbourne 161 mm ontvangt. Berekeningen zijn 
met een zekerheid van ±30% te maken [Choi, 1999]. 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat- Waterbalans groene gevel 
P.M.F. van. de Wouw & E.J .M. Ros 

-18-



2.4 Theoretische verdamping: FAO Penman-Monteith-model 

Het FAO Penman-Monteith-model is door de FAO (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations) ontwikkeld om, door middel van een berekening van de evapotranspiratie, een richtlijn op 
te 'kunnen stellen voor de irrigatie-eisen van gewassen. 

weather ~ ET
0 

parameters_\~ 
.,. erop ET 

management \ 

'------------------------- --- --------

Afbeelding 5 lnvloedsfactoren op evapotranspiratie met verwijzing naar de desbetreffende ET concepten 
[Allen R.G. et al, 1998} 

Zoals te zien is in afbeelding 5 is de berekening van het model opgedeeld in drie delen, namelijk: 

• ET0 : de bepaling van de referentie-evapotranspiratie op basis van meteorologische data. 

• ETc: omrekening naar gewas-evapotranspiratie onder optimale condities op basis van 
gewaskarakteristieken, grondeigenschappen en irrigatie. 

• ETcadi: correctie van de gewas-evapotranspiratie voor niet-optimale condities. 

2.4.1 Referentie-evapotranspiratie (ET0) 

Allereerst wordt de evapotranspiratie van een referentiegewas bepaald . Dit is een hypothetisch 
gewas met een veronderstelde hoogte van 0,12m, een oppervlakteweerstand (tegen wind) van 70 
s/m en een albedo (stralingsreflectie) van 0,23. Het referentiegewas vertoont een gelijkenis met de 
verdamping van een uitgestrekt oppervlak van groen gras, met een uniforme hoogte, actief groeiend 
en voldoende bewaterd. In afbeelding 6 is dit grafisch weergegeven . 

elimate 

~ 
Radiation 
Temperature 
Wind speed 
Humidity 

+ 

grass 
reference 

erop 

well watereU 
grass 

Afbeelding 6 Grafische weergave calculatie ET0 {AIIen R.G. et al, 1998] 
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De FAO Penman-Monteith-methode maakt gebruik van standaard klimatologische gegevens die 
gemakkelijk kunnen worden gemeten of worden bepaald uit algemene meetgegevens. 

De benodigde gegevens zijn: 

• Locatie. 
o Breedtegraad 
o Noorder- of zuiderbreedte 

• Lokale klimatologische gegevens. 
oDe minimum en maximum luchttemperatuur ("C) op 2 m hoogte 
oGemiddelde temperatuur per maand 
oGemiddelde zonuren per maand 
o Windsnelheid (m/s) en meethoogte (m) boven de grond 
oDe minimum en maximum relatieve vochtigheid 
oDe hoogte boven zeeniveau 

• Beschouwde dag. 

In afbeelding 7 is de referentie-evapotranspiratie van 1 m2 referentiegewas in Eindhoven 
weergegeven. In de grafiek is er iedere maand een sprong in de data te zien, dit wordt veroorzaakt 
doordat er gerekend wordt met maandgemiddelden voor de temperatuur en de zonuren. 
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Afbeelding 7 Referentie evapotranspiratie Eindhoven 

nov dec 

In paragraaf "4.6.4 Gemeten verdamping & FAO Penman-Monteith-model" wordt de ET0 van de 
proefperiode bepaald en wordt de relatie met groene gevels gelegd. 
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2.4.2 Evapotranspiratie gewassen onder standaardcondities 
Na de bepaling van de ET0 wordt een vertaalslag gemaakt naar het gewas waarvoor de 
evapotranspiratie benaderd dient te worden. Hierbij wordt het gewas beschouwd onder optimale 
groei condities en zonder beperkende factoren. In afbeelding 8 is deze benadering grafisch 
weergegeven. 

Kc factor 

well watered erop 

optimal agronomie eonditions 

Afbeelding 8 Grafische weergave calculatie HefAllen R.G. et al, 1998] 

In deze benadering worden de verschillen in het bladerdek en de aerodynamische weerstand ten 
opzichte van het referentiegewas verwerkt in het gewascoëfficiënt. Deze Kc coëfficiënt dient als een 
samenvoeging van de fysische en fysiologische verschi lrlen tussen de gewassen. Hierbij kunnen de 
onderdelen verdamping en transpiratie gezamenlijk worden beschouwd of als afzonderlijke 
componenten. Door de eerder bepaalde ET0 te verrekenen met de Kc factor wordt de verdamping 
van het beschouwde gewas onder optimale omstandigheden beschouwd. In afbeelding 9 zijn de Kc 
waarden voor verschillende soorten volgroeide gewassen weergegeven. 

Citrus 
• 

0.5 0.6 0.7 

Maize 
• . Sm all 

Wegetabie 
Cherries • 

0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 

at mid-season 
Afbeelding 9 Typerende Kc voor verschillende soorten volgroeide gewassen [Allen R.G. et al, 1998] 
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2.4.3 Evapotranspiratie gewassen onder niet-standaardcondities 
Het laatste onderdeel van de vergelijking wordt gebruikt om de eerder bepaalde coëfficiënten bij te 
stellen. Zo kan rekening worden gehouden met de afwijkingen van de standaardvoorwaarden, zoals 
water- en zoutgehalte, stress, lage plantdichtheid, omgevingsfactoren en beheers invloeden. In 
afbeelding 10 is dit grafisch weergegeven. 

K
5 

x Kc adjusted 

x 
water & environmental 

stress 

--

Afbeelding 10 Grafische weergave calculatie ET,addAflen R.G. et al, 1998] 

ET c adj 
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2.5 Waterbalans 

Om een uitspraak te doen over het gedrag van water in het systeem, moeten de mechanismen die 
waterverplaatsing veroorzaken in beeld worden gebracht. In afbeelding 11 worden de waterstromen 
in de wortelzone in volle grond weergegeven [Allen R.G. et al, 1998]. 

trans pi ration irrigation 

runotf 

SUbsurface 
Row 

Afbeelding 11 Grondwaterbalans van de wortelzone {Allen R.G. et al, 1998] 

Veel stromen die hier zijn weergegeven kunnen rechtstreeks worden overgenomen wanneer een 
translatie wordt gemaakt naar de groene gevel (zie afbeeldingen 12 en 13). Zo zullen de transpiratie 
(vanuit de plant) en evaporatie (vanuit de bodem) op een gelijke manier verlopen. Neerslag zal ook 
eerst op de plant vallen en vervolgens eventueel op het wortelmedium waar runoff kan plaatsvinden. 
Hoewel de hoeveelheden en de richting zullen verschillen, verandert er niets aan het mechanisme. 
Daarnaast is er nog doorsijpeling. Dit komt overeen met "deep percolation" in het volle
grondsysteem, maar met als groot verschil dat het paneel eindigt en dat doorsijpeling een uitstroom 
van water veroorzaakt; deze uitstroom van water wordt ook wel throughflow genoemd. In 
horizontale richting is er in het volle-grondsysteem ook nog een stroming, namelijk "subsurface flow 
out". Deze komt, door een waterdichte laag op het verticaal vlak, nagenoeg niet voor in zowel 
paneel- als baksystemen. Wanneer dit wel voor zou komen wordt dit opgenomen in de runoff. Zo zal 
er om dezelfde reden ook geen" subsurface flow in" voorkomen, maar er is wel een andere 
optredende stroming die als enige verschil heeft dat deze een verticale in plaats van horizontale 
stroomrichting heeft. Deze stroming wordtinstroming (onder oppervlak) genoemd en is afkomstig 
uit de throughflow van een bovenliggend paneel of bak. 

Voor de overige vertalingen moet een onderscheid worden gemaakt tussen paneel- en baksystemen. 
In het geval van een baksysteem zal de irrigatie op een soortgelijke manier verlopen als in de volle 
grond. In het paneelsysteem zal irrigatie zich echter op een andere manier voordoen dan 
rechtstreeks op het plantoppervlak. De irrigatie vindt namelijk evenwijdig aan het plantoppervlak 
plaats en komt hiermee het meest overeen met de subsurface flow in het volle-grondsysteem. 
Hierdoor zal het oppervlak niet rechtstreeks nat worden door irrigatie, maar dit zal gebeuren door 
capillaire stromingen. Vanwege het feit dat het oppervlak bij een paneelsysteem verticaal is en dus in 
horizontale richting uitdroogt zal capillaire stroming niet alleen bestaan uit een verticale stijgende 
component, maar ook uit een horizontale component. Bij baksystemen is deze horizontale richting 
niet aanwezig en bestaat de capillaire stroming alleen uit stijging (dus ook richting het uitdrogende 
oppervlak). 
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Capillaire stijging 

Capillaire stroming 

lrrîgatie 

~ IMiromiog '"'" opp•~l•k 
Neerslag 

Transpiratie 

Troughflow 

Afbeelding 12 Waterbalans in een paneelsysteem 

Troughflow 

Afbeelding 13 Waterbalans in een baksysteem 

De inwendige stromingen in een systeem zijn moeilijk vast te leggen en niet noodzakelijk om een 
uitspraak te kunnen doen over de geldende waterbalans. Daarom is ervoor gekozen deze niet mee te 
nemen in het onderzoek. Het inwendige systeem wordt als volledig uniform beschouwd. Hiermee 
komen de inwendige stromen te vervallen. 

Bij het onderzoek is ervoor gekozen om slechts één paneel- of bakunit te beschouwen. Dit is gedaan 
om kosten en tijd te drukken, maar belangrijker nog, om alle stromen in de hand te kunnen houden. 
Hierdoor komt ookdeinstroming (onder oppervlak) te vervallen uit de waterbalans. 

Transpiratie en evaporatie zijn zeer moeilijk en slechts met controlemetingen te onderscheiden. Dit 
wordt in veel onderzoeken dan ook niet afzonderlijk beschouwd, maar gezamenlijk onder de naam 
evapotranspiratie. Deze benadering is bij dit onderzoek ook goed toepasbaar, het gaat namelijk om 
de energie van het totaal aan verdampt water. Ongeacht of de verdamping via transpiratie of 
evaporatie verloopt, de energie is gelijk. Evaporatie en transpiratie kunnen hier dus ook samen 
worden genomen als evapotranspiratie. Het resultaat van de vereenvoudigde waterbalansen is te 
zien in afbeeldingen 14 en 15. 

Irrigatie 

Troughflow 

Troughflow 

Afbeelding 14 Waterbalans in een paneelsysteem Afbeelding 15 Waterbalans in een baksysteem 

De waterstromen die het systeem niet via verdamping verlaten, kunnen worden opgevangen en 
opnieuw gebruikt. Wanneer water het systeem in vloeibare vorm verlaat, is het voor de bepaling van 
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neerslagopvang en evapotranspiratie niet van belang of dit via throughflow of runoff gebeurt, de 
hoeveelheid is wel van belang. Deze twee stromen kunnen dus samen worden gemeten. 

Irrigatie, runoff en throughflow kunnen worden gemeten, dan blijven er 2 variabelen over, namelijk: 
neerslag en evapotranspiratie. Als de aanname wordt gedaan dat wanneer er neerslag valt er geen 
evapotranspiratie voorkomt en wanneer er evapotranspiratie optreedt er niet gelijktijdig water 
wordt opgevangen, dan is er in zowel de neerslagsituatie als in de evapotranspiratiesituatie maar één 
variabele en kan de waterbalans worden opgesteld. In afbeeldingen 16 en 17 is te zien hoe de 
waterbalansen van paneel- en baksystemen er uitzien onder neerslag of evapotranspiratie. 

Irrigatie 

ranspiratie 

' 
Trough flow & RunoH Trough flow & RunoH 

Trough flow & Runalf Trough flow & Runalf 

Afbeelding 16 Waterbalans in een paneelsysteem Afbeelding 17 Waterbalans in een baksysteem 

Als alle waterstromen in beeld zijn gebracht, zou ook de gewichtsverandering van de beplanting zelf 
verrekend moeten worden. Deze heeft namelijk ook invloed op het gewicht van de proefopstelling. 
Het is echter niet mogelijk om het gewicht van de beplanting te bepalen zonder dat deze beschadigd 
of met verstrekkende gevolgen beïnvloed wordt. Hierdoor treedt een meetonnauwkeurigheid op en 
wordt de verandering van het plantgewicht in de waterbalans verrekend. 

In het volgende hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de aanpak en wordt de manier van meten 
met betrekking tot de te bepalen waarden behandeld. 
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3. Proefopstelling 

3.1 Onderzoeksmodel 

Om het onderzoeksproces overzichtelijk in beeld te brengen, volgt nu het onderzoeksmodel van het 
praktisch onderzoek naar de waterbalans in een groene-gevelsysteem (afbeelding 18). 

Te meten 

Input Irrigatie (J.ml) 

Groene- . 
gevelsysteem (.J.g) ~ 

Buffer 

Te berekenen 

Neerslagopvang 
~mi) 

........................................ ! .......... '--' .... -:-~ ... -.... -... -.. .,--,., ·t ................ . 
Output 

Throughflow + 

runoff ( \ rn l) 
Evapo-transpiratie 

(..lml) 

Afbeelding 18 Onderzoeksmodel praktisch onderzoek waterbalans 

In het model is te zien welke waterstromen het systeem betreden en welke het systeem verlaten. 
Daarnaast is te zien welke waterstromen gemeten kunnen worden en welke uiteindelijk berekend 
moeten worden. Ook is hierin te zien dat de verandering van hoeveelheid water in het systeem 
(buffer) wordt gemeten. 
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3.2 Onderzoeksinstrumenten 

Weegschaal 
Daar er twee systemen getest worden, worden er ook twee 
weegschalen gebruikt bij het onderzoek. In het onderdeel "3.5.1 Weging 
systeem" wordt dieper ingegaan op de keus voor de weegschalen. Bij 
het testen van het Greenwave-systeem wordt gebruik gemaakt van de 
Mettier ID1 (ID 1651). Bij het Wallflore®-systeem wordt een weegschaal 
van All Scale Weighing (ID 2258) gebruikt. Beide systemen zijn met de 
computer uitleesbaar. 

Specificaties: 
liJlettier ID1 (ID 1651) 
- Maximale belasting: 120kg 
- Resolutie: 1 gr 
- Afmeting: 600x750mm 

ASW (ID 2258) 
- Maximale belasting: 60kg 
- Resolutie: 1 gr 
- Afmeting: 400x500mm 

Regenmeter 
Om de algemene lokale neerslag te kunnen bepalen, wordt 
gebruikgemaakt van twee regenmeters die op het dak van de laagbouw 
van Vertigo zijn geplaatst. Door gebruik te maken van twee meters kan 
een gemiddelde neerslag worden bepaald. Beide meters zijn YOUNG 
Model 52202 tipping bucket regenmeters (ID 559 & ID 560). 

Specificaties YOUNG Model52202: 
- Opvang oppervlak: 0,020 m2 

- Resolutie: 0,1 mm/tip 
- Nauwkeurigheid: 2% tot 25 mm/uur, 3% tot 50mm/uur 

Slagregenmeter 
Om de neerslag te kunnen bepalen die op het referentie-gevelvlak 
terechtkomt, wordt gebruik gemaakt van een tipping bucket voorzien 
van een slagregenmeter (ID 1363). 

Zowel de slagregenmeter als de tipping buckets moeten voor het gebruik 
gekalibreerd worden. Hiertoe is een reeks van tien omslagen in een 
grotere reeks nagebootst. Dit is gedaan door met een spuit de tipping 
bucket een aantal keren door te spoelen tot op het exacte omslagpunt. 
Hierna wordt de spuit gewogen, dan worden er exact tien omslagen 
veroorzaakt door het toevoegen van water waarna de spuit wederom 
wordt gewogen. Door dit drie (of bij afwijkende uitslag meer) keren te 
herhalen kan een gemiddelde waarde voor de inhoud van de tipping 
bucket worden bepaald. In tabel 3 is de uitslag van deze kalibratie te zien . 

Afbeelding 19 Mettier /Dl 

Afbeelding 20 ASW weegschaal 

Afbeelding 21 Yaung regenmeter 

In bijlage 1 zijn alle ka libratiegegevens terug te vinden. Afbeelding 22 Slagregenmeter 
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Tipping bucket 

ID 1363: Slagregenmeter 

ID 1366: Runoff & throughflow Wallflorellll 

ID 1367: Controle irrigatie Wallflorellll 

ID 1368: Runoff & throughflow Greenwave 
Tabel 3 Uitslag kalibratie tipping buckets & slagregenmeter 

Specificaties ID 1363: 
- Opvang oppervlak: 0,038 m2 

- Resolutie: 0,65 mi/tip (zie kalibratie tipping buckets & slagregenmeter) 

Tipping bucket 
Naast de slagregen die gemeten wordt met de slagregenmeter, worden er 
meer tipping buckets gebruikt om waterstromen vast te leggen. Deze 
stromen bestaan uit de runoff-metingen van zowel het Wallflore® (ID 1366) 
als het Greenwave (ID 1368) systeem, daarnaast wordt ook de irrigatie van 
het Wallflore® systeem gecontroleerd met een tipping bucket (ID 1367). 

Specificaties: 
- Resolutie ID 1366:0,54 mi/tip 
- Resolutie ID 1367: 0,58 mi/tip 
- Resolutie ID 1368: 0,77 mi/tip 

Weerstation 

Afbeelding 23 Tipping bucket 
101366 

Om de gewichtsafname door verdamping te kunnen verklaren maken we 
o.a. gebruik van een weerstation. Het instrument dat we hiervoor 
gebruiken is het Vaisala WTX510 weerstation (ID 695). Dit weerstation 
registreert meerdere weersinvloeden waaronder windrichting en 
-snelheid, neerslag, temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid. De 
neerslagmeting zullen we slechts als controlemiddel gebruiken. 

Specificaties: 

Barometrische druk: 
- Bereik: 600-1100 hPa 
- Nauwkeurigheid: ±0,5 hPa bij 0- +30 ·c 
- Output resolutie: ±1 hPa bij -52- +30 ·c 

Luchttem peratu u r: 
- Bereik: -52- + 60 ·c 
- Nauwkeurigheid: ±0,3 ·c 
- Output resolutie: 0,1 ·c 

mi/tip 

0,65 

0,54 

0,58 

0,77 

Afbeelding 24 Tipping 
bucket 10 1368 

Relatieve vochtigheid (RV): 
- Bereik: 0- 100% RV 

Afbeelding 25 Vaisala WTX510 

- Nauwkeurigheid:± 3% bij 0- 90% RV 
± 5% bij 0 - 90% RV 

- Output resolutie: 0,1% RV 
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Windsnelheid: 
- Bereik : 0- 60 m/s 
- Reactietijd: 0,25 s 
- Nauwkeurigheid: ±0,3 m/s of ±0,2% (de grootste) 
- Output resolutie: 0,1 m/s 

Wind richting: 
- Azimuth: 0- 360" 
- Reactietijd: 250 ms 
- Nauwkeurigheid: ±2" 
- Output resolutie: 1 • 

Neerslag: 
- Opvang oppervlak: 0,006 m2 

- Output resolutie: 0,01 mm 
- Nauwkeurigheid: <5% (weersafhankelijk) 

Pyranometer 
Naast de metingen van het weerstation maken we ook gebruik van een 
pyranometer (zonne-intensiteit) (cm10, ID 123) om de gewichtsafname 
door verdamping in de panelen te kunnen verklaren. 

Specificaties: 
- Output: 4,26uV /W M2 

3.3 Dataverzamelingsplan 

Afbeelding 26 Pyranometer 

Om alle benodigde informatie te verkrijgen zal er gestructureerde en ongestructureerde 
dataverzameling plaatsvinden. Gestructureerd data verzamelen betekent dat men van tevoren weet 
welke informatie gezocht moet worden en welk antwoord men kan verwachten. Bij 
ongestructureerde dataverzameling is niet precies duidelijk welke informatie gezocht wordt en deze 
is dus onvoorspelbaar. Dit is een zeer onwenselijke eigenschap in een praktisch onderzoek en moet 
dan ook voorkomen worden. 

In het theoretische onderdeel waterbalans (paragraaf 2.4) is bepaald welke informatie vergaard 
moet worden om een gewenst antwoord op te leveren. 

Informatie over de volgende variabelen moet via meting worden verkregen: 
• Neerslag. 
• Irrigatie. 
• Runoff & throughflow. 
• Gewichtstoename of -afname van het systeem. 
• Gewichtstoename of -afname van de beplanting. 

Neerslag 
Een losse meting van de neerslag is noodzakelijk om een uitspraak te kunnen doen over het gedrag 
van de groene gevel ten opzichte van neerslag. Zonder deze referentiemeting is geen kwalitatieve, 
maar slechts een kwantitatieve uitspraak te doen over de groene gevel. Neerslag wordt opgevangen 
door middel van een regencollector, deze is mogelijk reeds aanwezig op de westgevel van Vertigo of 
moet zelf vervaardigd worden met behulp van een plexiglas opvangplaat en een tipping bucket. 
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Irrigatie 
Irrigatie is noodzakelijk om te garanderen dat de planten op de gevel in goede conditie blijven. 
Omdat deze in grote mate de waterhuishouding in het systeem beïnvloedt, is het noodzakelijk om 
deze in kaart te brengen zodat de invloed hiervan verrekend kan worden . De hoeveelheid irrigatie 
die het systeem betreedt, wordt bepaald door druppelaars zowel boven het systeem als boven een 
tipping bucket te laten druppen. Wanneer de irrigatiehoeveelheden van de verschillende druppelaars 
bekend is, kan ook de irrigatiehoeveelheid bepaald worden. Het voordeel hiervan is dat een 
controlemeting wordt uitgevoerd, maar dat de irrigatie niet wordt beïnvloed door de meting. De 
irrigatie kan niet worden bepaald aan de hand van de gewichtstoename van het systeem. Dit is 
omdat er behalve irrigatie ook evapotranspiratie of neerslagopvang plaatsvindt. 

Runoff & throughflow 
De hoeveelheid runoff & throughflow moet gemeten worden om te kunnen bepalen hoeveel water 
het systeem via evapotranspiratie verliest of via neerslagopvang opneemt. Daarnaast geeft de runoff 
& throughflow-waarde bij neerslag een indicatie voor de hoeveelheid water die het paneel bereikt 
(en dus niet op de plant blijft hangen). Runoff & throughflow worden onder aan het systeem 
opgevangen door middel van een collector, deze zal het uit-/afstromende water naar een tipping 
bucket leiden. 

Gewichtstoename of -afname van het systeem 
Het gewicht geeft een indicatie van de hoeveelheid water die zich op dat moment in het systeem 
bevindt. Wanneer de inkomende en uitgaande waterstromen hiermee verrekend worden, kan de 
evapotranspiratie of de neerslagopname worden berekend. Het gehele systeem is zo gemaakt dat 
het paneel met beplanting in verticale richting vrij kan bewegen. Aan de achterzijde rust het paneel 
op een sensor die het gewicht bepaalt. Om ervoor te zorgen dat de collector (voor de runoff & 
throughflow) de metingen niet beïnvloedt, is deze vrij gehouden van het paneel. 

Gewichtstoename of -afname van de beplanting 
Gedurende de testperiode zullen de planten zich ontwikkelen. Dit gaat gepaard met een 
gewichtsverandering. Door deze te verrekenen met het totaalgewicht van het systeem kan een 
nauwkeuriger beeld worden gemaakt. Deze gewichtsverandering kan echter niet worden vastgelegd 
zonder de beplanting te beschadigen. Daarom is besloten om de kwaliteit van de beplanting voorop 
te stellen en de meetonnauwkeurigheid te accepteren. Om toch een beeld van de beplanting in de 
tijd te kunnen vormen, wordt de staat van de beplanting in de tijd met foto's vastgelegd. 
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3.4 Analysemethode 

De meting van het gewicht van de proefopstelling van de groene-gevelsystemen is van belang voor 
de beantwoording van de onderzoeksvragen. Echter, de meting van gewicht is altijd afhankelijk van 
een aantal invloedsfactoren, te weten: 

1. Primaire factoren. Factoren die de meting van het gewicht van de groene gevels beïnvloeden. 
Het gaat hierbij om het drooggewicht van het te testen groene-gevelsysteem, inclusief het 
gewicht van de irrigatie en de voeding die het systeem nodig heeft voor het in leven blijven van 
de biomassa op het systeem. Deze factoren zijn door de onderzoekers zelf te beïnvloeden en zijn 
relevant voor het resultaat van het onderzoek. 

2. Secundaire factoren. Factoren die de meting van het gewicht van de groene gevels beïnvloeden, 
niet zijnde primaire factoren. Het gaat hierbij om invloeden van buitenaf, zoals verlies of 
aanmaak van biomassa van het groene-gevelsysteem, wind, verdamping, regenval, hagel, 
sneeuw, vorst, dauw, etc. Deze factoren zijn niet door de onderzoekers te beïnvloeden, maar 
zijn wel relevant voor het resultaat van het onderzoek. 

3. Tertiaire factoren. Factoren die de meting van het gewicht van de groene gevels kunnen 
beïnvloeden, niet zijnde primaire of secundaire factoren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld 
dieren, feces, biomassa van andere vegetatie, vallende objecten, menselijk handelen, brand, etc. 
Deze factoren zijn niet door de onderzoekers te beïnvloeden en zijn niet relevant voor het 
resultaat van het onderzoek. 

Om waardevolle uitspraken te kunnen doen aan de hand van alle vergaarde data, moeten deze eerst 
een bewerking ondergaan. Deze specifieke bewerkingen zullen worden behandeld in het onderdeel 
datapreparatie. Nadat de data zijn bewerkt volgt de interpretatie van de data, dit zal worden 
behandeld in het onderdeel data-interpretatie. 

3.4.1 Datapreparatie 
Allereerst moet alle vergaarde data worden omgezet naar bruikbare gegevens. Zo zullen de 
spanningsvariaties die de meters hebben geproduceerd moeten worden versleuteld naar 
gewichtsvariaties en zullen de signalen die afkomstig zijn van de tipping buckets moeten worden 
omgezet naar milliliters. Pas hierna kunnen de datareeksen worden geprepareerd. 

De vergaarde data hebben alleen een waarde wanneer een reeks van uitkomsten wordt beschouwd. 
Deze reeks van uitkomsten toont namelijk zowel de primaire, secundaire als tertiaire factoren. En 
omdat alleen de primaire factoren van belang zijn, samen met de regenval en verdamping van de 
secundaire factoren en geen enkele andere, dient er een bewerking van de data gemaakt te worden 
om ook alleen deze factoren te kunnen interpreteren. In afbeeldingen 27 en 28 is weergegeven hoe 
de verzamelde data tot gegevens met betrekking tot de neerslagopname en evapotranspiratie leiden. 

I + nll ~ 
Relatief Runoff & 
gewicht Throughflow 

- ~ 
Irrigatie 

Gewichtstoename 

-
Gewichtvariatie door 

neerslagopname 

Gewichtsafname 

Gewichtvariatie door 
evapotranspiratie 

Afbeelding 27 Berekening gewichtstoename of -afname door neerslagopname of evapotranspiratie paneelsysteem 
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I I a + ui-
Relatief Runaft & 
gewicht Throughflow 

~ 
Irrigatie 

Gewichtstoename 

--
Gewichtvariatie door 

neerslagopname 

Gewichtsafname 

Gewichtvariatie door 
evapotranspiratie 

Afbeelding 28 Berekening gewichtstoename of -ofnome door neerslagopname of evopotronspirotie baksysteem 

Omdat gewichtstoename en gewichtsafname in dezelfde reeks gegevens voorkomen, moeten deze 
gegevens worden gesplitst. Hiermee ontstaan twee reeksen gegevens, één reeks met 
gewichtstoename en een andere reeks met gewichtsafname. Om een uitspraak te kunnen doen over 
de neerslagafvoer moeten de datareeksen op een andere manier worden gesplitst, hiervoor moeten 
namelijk de gewichtstoename en -afname tezamen worden beschouwd. De runoff & throughflow
data moeten in gelijke delen worden gesplitst als de gewichtstoename- en afnamedata zodat deze 
langs elkaar kunnen worden bekeken. Om alle data, die tot nu toe alleen bestaat uit getallen in 
tabellen, inzichtelijk te maken is het noodzakelijk deze om te zetten in grafieken. 

De datastroom afkomstig uit de weegschaal is groot, met ongeveer zes metingen per seconde. Om 
uit deze datawaterval zinvolle informatie te kunnen lezen, moet er orde worden geschapen in de 
chaos. Het voortschrijdend gemiddelde is hierbij een zinvolle methode, zoals te zien is bij een 
testmeting van de weegschaal buiten bij het lab van vloer 2 Vertigo (afbeeldingen 29 en 30). 

Afbeelding 29 Buitenmeting gewicht testpanee/10 september 
zonder datapreparatie 
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Afbeelding 30 Buitenmeting gewicht testpanee/10 
september met datopreparatie 

In afbeelding 29 is te zien hoeveel ruis er voorkomt wanneer het daadwerkelijk gewicht van het 
testpaneel wordt weergegeven . Dit testpaneel is geen paneel van een groene-gevelsysteem en de 
weegschaal is blootgesteld aan horizontale regenval, waardoor de metingen niet representatief zijn 
voor de daadwerkelijke meting later. Wel is hiermee duidelijker iets te zeggen over de invloeden van 
buitenaf op de metingen van de weegschaal zelf. In de volgende paragraaf, genaamd data
interpretatie, zal worden uitgelegd waarom de waarden zijn zoals ze zijn. De ruis maakt het erg lastig 
om gewichtsvariaties af te lezen, vandaar dat er gebruik wordt gemaakt van het voortschrijdend 
gemiddelde om de gegevens helderder interpreteerbaar te maken. Dit is te zien in afbeelding 30. 

Het voortschrijdend gemiddelde is bepaald door alle gegevens van de voorafgaande dertig minuten 
te middelen, het gemiddelde is voortschrijdend omdat er bij iedere nieuwe data-input de oudste 
data verdwijnen. Het gemiddelde wordt over dertig minuten genomen, omdat zo de meest vloeiende 
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lijn voortkomt. Vijftien minuten was te weinig, omdat de ruis bleef en een uur was te veel, omdat 
kleine, mogelijk belangrijke gewichtsvariaties te veel werden uitgevlakt. 

3.4.2 Data-interpretatie 
Nadat de gegevens gereed zijn gemaakt om te kunnen worden gelezen, begint de daadwerkelijke 
interpretatie van de gegevens. Aan de hand van de testmeting van afbeelding 31 worden de data 
geïnterpreteerd 

De ruwe data van afbeelding 29 en 31 zijn zo grillig vanwege de wind. De weegschaal, die op een 
gram nauwkeurig weegt, meet de wind die op het weegvlak neerslaat en de wind tegen het paneel 
als kleine sinussen in het grafiekverloop. Zoals in de vorige paragraaf al duidelijk werd, kan deze 
afwijking worden uitgevlakt door gebruik te maken van het voortschrijdend gemiddelde. 
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Afbeelding 31 
Buitenmeting gewicht testpaneel 10 september, ruwe dato 

Nadat de windinvloed uit de grafiek is gehaald ziet deze er als volgt uit (afbeelding 32): 
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Afbeelding 32 Buitenmeting gewicht testpaneel 10 september, geprepareerde dato 

Uit de afbeelding zijn conclusies te trekken met betrekking tot de invloedsfactoren. Het testpaneel 
was in het begin van de meting (0:00 uur) nat, aangezien de grafiek later een daling inzet. Te zien is 
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dat het paneel natter wordt tot 8:00 uur. Dit is mogelijk te verklaren door nachtelijke uitstraling, 
waardoor condensatie optreedt. Nadat de zon op is gekomen daalt het gewicht van het paneel door 
verdamping van water uit het paneel. Om elf uur is zes minuten lang een vreemd verschijnsel 
gemeten: een plotselinge verhoging en verlaging van het gewicht van het testpaneel (afbeelding 32). 
In de geprepareerde data is het tijdsbestek langer omdat er een gemiddelde wordt genomen over 
een half uur. Deze afwijking is geen rukwind, omdat wind een zeer grillig verloop van de grafiek kent, 
geen plotseling verloop. Ook is het geen regenbui, omdat de grafiek dan veel geleidelijker afneemt in 
gewicht in plaats van plotseling. Ook was er geen regenbui gemeten op dat tijdstip. Het verschijnsel 
is naar alle waarschijnlijkheid een vogel van meer dan 300 gram (bv. een duif). Dit soort 
onregelmatigheden is in de daadwerkelijke meting ook te vinden en zal vroegtijdig kunnen worden 
opgespoord. Om 18:00 uur 's avonds stopt de verdamping en zet weer condensatie in. Het kan geen 
regen zijn, omdat er op 10 september geen regen is gemeten. Om een regenbui in een grafiek 
duidelijk te maken volgt nu afbeelding 33, die een regenachtige dag (8 september 2011) weergeeft: 
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Afbeelding 33 Buitenmeting gewicht testpanee/8 september, geprepareerde data 

leder stijging in de grafiek op deze regenachtige dag is regenval en iedere daling is verdamping op 
momenten dat het droog is. Tevens blijkt uit de data dat het testpaneel een verzadigingslimiet heeft, 
aangezien het gewicht niet verder stijgt. Maximaal is ongeveer 1,6 kg aan gewicht bijgekomen, 
overeenkomend met 1,6 I regenwater. 

Uit de grafieken van de gewichtstoename kan, in combinatie met de hoeveelheid wind driven rain op 
de controlegevel, een conclusie over de hoeveelheid neerslagopvang worden getrokken. Uit de 
grafieken van de gewichtsafname kan een conclusie over de evapotranspiratie van de geteste 
geveldelen worden getrokken. Om een uitspraak te kunnen doen over de neerslagafvoer van de 
geteste systemen, moeten de gewichtstoename- en gewichtsafnamegrafieken gecombineerd 
worden beschouwd met de runoff & throughflow-grafieken. 
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3.5 Ontwerp proefopstelling 

Nu duidelijk is welke waarden bepaald moeten worden tijdens de proef, kan een proefopstelling 
worden ontworpen die deze waarden zo nauwkeurig mogelijk vast kan leggen. 

3.5.1 Weging sys~eem 
Om de gewichtsvariatie, en daarmee het vochtgehalte, van de systemen te kunnen meten is het 
noodzakelijk dat het systeem in de tijd wordt gewogen. Er zijn veel manieren mogelijk om het 
gewicht te meten en naarmate de nauwkeurigheid hoger moet zijn, wordt ook de complexiteit vele 
malen hoger. Dit resulteert op zijn beurt weer in een langere voorbereidingstijd en veel hogere 
kosten. In afbeelding 34 zijn alle mogelijke opties weergegeven die de revue zijn gepasseerd. In deze 
afbeelding is alleen het Wallflore®-systeem weergegeven, uiteraard gelden dezelfde opties voor het 
Greenwave-systeem. 

b. 

c. d. e. 

Afbeelding 34 Opties weging systeem: a. Systeem aan hefboom (indirecte meting}, b. Systeem aan pendelstaven (indirecte 
meting), c. Systeem aan pendelstaven (directe meting}, d. Systeem aan verticale geleiders (directe meting), e. Systeem op 
bok (directe meting) 
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Zoals in afbeelding 34 te zien is, zijn er veel verschillende manieren om de variatie in het gewicht vast 

te leggen. Hierna worden alle mogelijke proefopstellingen afzonderlijk behandeld en worden hun 
voor- en nadelen langs elkaar gezet teneinde de meest geschikte proefopstelling te kunnen kiezen. 

a. Systeem aan hefboom 
In optie a wordt het systeem aan een hefboom opgehangen. Dit heeft als voordeel dat krachten in 

een horizontale richting (mits gelijk over het oppervlak verdeeld) niet zichtbaar zijn in de metingen. 
Door het geheel met gewichten in een evenwichtssituatie te brengen kunnen de gewichtvariaties 

rechtstree'ks gemeten worden. Hierdoor kan de balans die deze variaties moet registreren een klein 
bereik hebben, wat op zijn beurt inhoudt dat een grote nauwkeurigheid haalbaar is. Deze aanpak 
heeft naast het voordeel van de grote nauwkeurigheid ook een aantal nadelen. Zo mag het lager 

waarover het geheel scharniert geen inwendige wrijving hebben terwijl er een wel een zeer groot 
gewicht op rust. Daarnaast moeten alle maten van de opstelling extreem maatvast en waterpas zijn. 
Op het moment dat er ook maar een kleine afwijking aanwezig is, treden er grote meetfouten op. 
Deze proefopstelling heeft een zeer grote complexiteit. Met deze complexiteit komt ook een 
grondige en daardoor lange voorbereidingtijd. Daarnaast zullen ook de nodige kosten gemaakt 
moeten worden om de nauwkeurigheid te waarborgen. Beide zijn niet in overvloed voorradig 
waardoor deze aanpak niet haalbaar is. Daarnaast is de nauwkeurigheid die haalbaar is met een 
soortgelijke opstelling niet noodzakelijk om de gewenste conclusies te kunnen trekken. 

b. Systeem aan pendelstaven 
In deze proefopstelling worden de systemen door middel van pendelstaven aan de achterconstructie 
bevestigd. Hierdoor kunnen de systemen verticaal vrij bewegen en heeft haakse wind geen invloed 
op de gewichtsmeting. Door het systeem door middel van katrollen aan kabels op te hangen kan net 
als bij proefopstelling a een evenwichtssituatie worden gecreëerd waardoor kan worden volstaan 
met een balans van lage capaciteit, maar met een hoge nauwkeurigheid. Doordat hierbij geen 
gebruik wordt gemaakt van een momentwerking rondom een scharnierpunt is het makkelijker om dit 
systeem accuraat af te stellen. De pendelstaven zijn echter van groot belang voor de nauwkeurigheid 
van de proefopstelling. Deze moeten worden gemaakt van stalen strips die plaatselijk dusdanig dun 
worden gefreesd dat het overgebleven staal wel de trek- en drukkrachten kan opvangen, maar 
absoluut geen buigend moment kan overdragen. Daarbij komt dat deze exact horizontaal geplaatst 
dienen te worden om de opstelling te doen slagen. De complexiteit is minder groot als bij opstelling a, 
maar deze is nog steeds behoorlijk groot en vergt ook weer de nodige voorbereidingstijd en 
financiële middelen. Behalve deze nadelen is er nog een groter bezwaar voor de toepassing van deze 

opstelling. De katrollen die de kabels geleiden waaraan de systemen zijn opgehangen, moeten 
namelijk wrijvingsloos zijn om geen meetfouten te krijgen. Dit in combinatie met de complexiteit van 
de pendelstaven doet deze proefopstelling afvallen. 

c. Systeem aan pendelstaven 
Net als proefopstelling b bestaat opstelling c uit pendelstaven die het systeem in horizontale richting 
op zijn plek houden. Net als bij oplossing a en b heeft ook proefopstelling c hierdoor geen last van 
haakse wind op het systeem. In tegenstelling tot de vorige optie is hier niet gebruikgemaakt van een 
contragewicht om een evenwichtssituatie te creëren. Dit heeft als voordeel dat er geen lagers 
toegepast hoeven te worden waarin mogelijk wrijving optreedt. Als nadeel heeft dit echter dat het 
volledig gewicht van het systeem en een deel van de ophanging gewogen dient te worden. Hiervoor 
zijn dus relatief zware balansen nodig en wordt er op nauwkeurigheid ingeleverd. Dit is echter niet 
het grootste nadeel voor deze proefopstelling; net als in het geval van opstelling b heeft de 

toepassing van de pendelstaven een grote impact op de voorbereidingstijd en de kosten. Aangezien 
beide factoren van doorslaggevend belang zijn, valt proefopstelling c af. 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat- Waterbalans groene gevel 
P.M.F. van de Wouw & E.J.M. Ros 

-37-



d. Systeem aan verticale geleiders 
In deze proefopstelling worden de systemen gelagerd aan de achterconstructie bevestigd. Hierdoor 
kunnen de systemen verticaal vrij bewegen en kan het gewicht direct worden bepaald . Haakse wind 
op het systeem heeft bij deze proefopstelling geen directe invloed op de gewichtsmeting. Deze wind 
veroorzaakt echter wel extra wrijving op de lagers die het systeem wrijvingsloos verticaal zouden 
moeten kunnen laten bewegen. Dit is echter niet het grootste nadeel van deze proefopstelling, het 
gewicht van het systeem levert namelijk een groot moment op in de achterconstructie. Dit is vooral 
bij het Greenwave-systeem een probleem . Dit levert een nog veel grotere kracht, en daarmee 
wrijving, op de lagers op. Het is ook niet mogelijk om de lagers in de lijn van het zwaartepunt te 
leggen, hierbij schermen deze het systeem namelijk af en verstoren ze de meting. Ook is het 
vanwege de relatief grote gewichtsvariatie, van soms meer dan 5 kg, niet mogelijk om het 
zwaartepunt door middel van een contragewicht naar achteren te verplaatsen. Deze proefopstelling 
zal dusdanig grote meetfouten opleveren dat we deze niet kunnen toepassen. 

e. Systeem op bok 
Proefopstelling e is de meest basale van alle proefopstellingen, maar heeft door zijn eenvoud enkele 
voordelen ten opzichte van de andere opties. Zo zijn er geen onderdelen noodzakelijk die een 
bepaalde wrijving met zich meebrengen. Andere voordelen van deze opstelling zijn de beperkte 
voorbereidingstijd en de lage kosten. Een nadeel dat deze proefopstelling met zich meebrengt is het 
feit dat de gehele ophanging van het systeem meegewogen dient te worden. Hiervoor zijn dus ook 
relatief zware balansen nodig en wordt er op nauwkeurigheid ingeleverd. De nauwkeurigheid van 
deze balansen valt echter nog wel binnen de gestelde eisen. Een ander nadeel is dat proefopstelling e, 
in tegenstelling tot alle voorgaande proefopstellingen, wellast heeft van haakse wind op het systeem. 
De bok waaraan het systeem is bevestigd gaat namelijk, onder invloed van de windbelasting, wippen 
op de weegschaal waardoor de metingen variëren. Uit voorafgaande tests (zie 3.4.1 Data preparatie) 
is echter wel gebleken dat deze variatie in een sinusvorm voorkomt en dat deze te elimineren is door 
middel van middeling. 

Onder de gestelde eisen is door de eenvoud en de beperkte nadelen (die deels geëlimineerd kunnen 
worden) proefopstellingede beste keus voor dit onderzoek. 

3.5.2 Irrigatie 
Er zijn slechts enkele eisen voor het irrigatiesysteem, maar dit zijn wel stuk voor stuk harde eisen, 
namelijk: 

• Het irrigatiesysteem moet gedurende de gehele testperiode geheel autonoom kunnen 
functioneren (met uitzondering van het toevoegen van meststoffen). 

• De hoeveelheid geïrrigeerd water moet exact bepaald kunnen worden. 

• Het irrigatie-interval en de irrigatiehoeveelheid moeten instelbaar zijn. 

• Het irrigatiesysteem moet een kleine faalkans hebben. 
• Het irrigatiesysteem moet vorstvrij zijn. 

Waterlevering 
Er zijn verschillende manieren om de beplanting te irrigeren. Zo is het mogelijk om rechtstreeks 
vanuit de waterleiding te irrigeren of door middel van een reservoir. 

Het gebruik van een reservoir heeft zowel voor- als nadelen ten opzichte van het irrigeren vanuit de 
waterleiding. Bij de vergelijking tussen de twee systemen wordt ervan uitgegaan dat de manier van 
distributie gelijk is. 
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Reservoir Waterleiding 

Betrouwbaarheid op basis Elektriciteit Leidingdruk 
van Kloktimer (elektriciteitsnet) Watertimer (batterij) 

Pomp 
Capaciteit reservoir/vlotter 

Betrouwbaarheid Goede betrouwbaarheid Betere betrouwbaarheid 

Bemesting Volledig aanmengen reservoir Mestbijmengapparaat 
(werkt niet in combinatie met (handmatig vullen) 
vulling d.m.v. vlotter) 

Eenvoud Relatief complex Relatief eenvoudig 

Ruimtegebruik Reservoir (±lm3
) Watertimer 

Stuurkast (elektra) Waterslang 
Pomp Mestbijmengapparaat 
Waterslang 

Kosten Relatief hoog Relatief laag 

Voorbereidingstijd Lang Kort 
... 

Tabel 4 VergeliJking aansturmg 1mgat1e 

In het reservoir kan plantvoeding eenvoudig aan het water worden toegevoegd, in het geval van 
irrigeren vanuit een waterleiding moet een mestbijmengapparaat worden toegepast . De toevoeging 
van voedingsstoffen is noodza,kelijk voor de handhaving van kwaliteit van de beplanting op het 
paneelsysteem. 

Een nadeel dat het reservoir heeft ten opzichte van de waterleiding is dat de hoeveelheid water 
beperkt is . Uiteraard kan het reservoir voorzien worden van een vlotter met aansluiting op de 
waterleiding. Hiermee wordt echter het bemestingsvoordeel tenietgedaan. Op dit punt is de 
betrouwbaarheid gelijk, maar het reservoirsysteem is meer complex en neemt meer ruimte in beslag. 
Een ander verschil is dat bij een reservoir het gebruik van een pomp noodzakelijk is, dit systeem is 
dus elektrisch gestuurd. In het geval van de waterleiding is de waterdruk reeds aanwezig en hoeft 
alleen een afsluiter te worden aangestuurd. 

Zowel in het geval van een reservoir als in het geval van een leidingaansluiting is het mogelijk om een 
timer te plaatsen. In het geval van een reservoir kan de pomp worden aan- of uitgeschakeld door een 
elektrische timer. In het geval van een leidingaansluiting wordt er een watertimer op de leiding 
aangesloten en wordt een simpele afsluiter volgens programma geopend en gesloten . De pomptimer 
wordt door het elektriciteitsnet gevoed (welke door stroomstoring kan uitvallen), de leidingtimer 
wordt door een batterij gevoed die minimaall jaar mee zou moeten gaan. Aangezien de leidingtimer 
meer autonoom is en bij een werking van maximaal 3 maanden een kleinere faalkans heeft, heeft 
deze een voordeel op de pomptimer. 

Daarnaast bestaat het reservoirsysteem uit veel meer en grotere onderdelen die voor een hogere 
complexiteit zorgen, meer ruimte in beslag nemen en een langere voorbereidingstijd vergen. Mede 
hierdoor worden de kosten ook hoger. Over het geheel genomen komt het systeem dat gebruik 
maakt van de waterleiding op nagenoeg alle vlakken beter en betrouwbaarder naar voren. 

Het systeem wordt dus geïrrigeerd met schoon leidingwater, gestuurd met een watertimer en 
voorzien van een mestbijmengapparaat. 
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Waterdistributie 
Bij veel bestaande systemen wordt voor de waterdistributie een druppelleiding toegepast. Een groot 
voordeel van deze leiding is dat deze over de gehele lengte eenzelfde doorsnede heeft. Het is 
hierdoor gemakkelijk om de leiding te vervangen wanneer onderhoud noodzakelijk is. Voor de 
proefopstelling heeft de druppelleiding echter een nadeel, het is namelijk moeilijk te bepalen 
hoeveel water er exact wordt gegeven . Deze waarde is echter noodzakelijk om de invloed van de 
irrigatie op de gewichtsvariatie te kunnen verrekenen. Sommige systemen maken gebruik van 
leidingen die lokaal zijn voorzien van druppelaars. Het voordeel hiervan is dat de precieze plek van 
irrigatie goed te bepalen is, het nadeel is dat het onderhoudsgevoeliger ,is . 

Om de irrigatie beter te kunnen regelen en te kunnen controleren wordt er voor de proef gebruik 
gemaakt van druppelaars. Door een controledruppelaar toe te passen kan, met de gegevens 
afkomstig van een tipping bucket, de exacte irrigatie en irrigatietiming per paneel worden bepaald. 
Om de irrigatie zo goed mogelijk in te kunnen regelen is er gekozen voor een druppelaar met een zo 
klein mogelijk debiet. Om ervoor te zorgen dat de waterafgifte zelfs bij een variërende waterdruk 
constant is, worden druppelaars met druknivellering toegepast. Een constante irrigatie is hiermee, 
zelfs wanneer iemand op de aanvoerslang zou gaan staan, veilig gesteld. Om ervoor te zorgen dat de 
irrigatieslang niet leegloopt nadat de watertoevoer is afgesloten, moeten de druppelaars 
zelfafdichtend zijn. 

De eisen voor de druppelaars zijn dus: 

• Zo klein mogelijk debiet. 
• Druknivellering. 
• Zelfafdichtend. 

Met deze eisenlijst kwamen we uit bij een druppelaar van Garde na, namelijk een zelfafdichtende 
seriedruppelaar met druknivellering (0,5- 4 bar) met een debiet van 2L/uur. Een bijkomend voordeel 
van deze druppelaar is dat deze zelfreinigend is. 

Ontwerp irrigatiesysteem 
ledere plant heeft zijn eigen waterbehoefte en deze verandert ook nog gedurende de jaargetijden en 
het groeistadium van de plant. Dit is een gebied waar veel producenten van groene gevels 
experimenteel mee omgaan, een vaste waterbehoefte bestaat dus ook niet. Bij de vraag naar de 
noodzakelijke irrigatie voor de systemen is het antwoord dan ook uiteenlopend. Greenwave 
antwoordde op de vraag naar de irrigatiebehoefte met: "lrrigatiefrequentie varieert van lx per dag 
tot lx per 2 weken, per beurt meestal 2 tot 4 liter" . Wallflore~ reageert op deze vraag met: "Wij 
irrigeren ieder half uur gedurende Yz minuut". 

Het Greenwave-systeem heeft dus in de zomersituatie per paneel 21-41/dag nodig en in de 
wintersituatie slechts 0,141-0,291/dag. Aangezien de proef in de nazomer plaats zal vinden zal de 
waterbehoefte niet maximaal zijn, maar zal er, afhankelijk van het weer, toch de nodige hoeveelheid 
water verbruikt worden. Daarom kiezen we ervoor om minder dan in de zomersituatie te irrigeren. 
Overtollig water kan wanneer nodig het systeem via throughflow verlaten waardoor wortelrot bij 
een teveel aan irrigatie wordt voorkomen. Uiteraard moet de irrigatie gedurende de duur van de 
proef worden gecontroleerd en indien nodig worden bijgesteld. 

Wallflore® geeft zelf een irrigatiefrequentie op, maar geen irrigatiehoeveelheid. Het voordeel dat het 
Wallflore®-systeem heeft, is dat een teveel aan bewatering niet mogelijk is wanneer er sprake is van 
een relatief korte irrigatietijd in combinatie met een relatief lange niet-irrigatietijd. Het teveel aan 
water verlaat het systeem namelijk via throughflow, maar behoudt voldoende vocht voor de plant. 
Deze throughflow is bij gerealiseerde gevels dan ook goed te zien. 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat- Waterbalans groene gevel 
P.M .F. van de Wouw & E.J.M . Ros 

-40-



Andere systemen geven een waterverbruik op van 11-51/m2/dag. Wanneer dit wordt omgerekend 
naar het formaat van het paneel (1x0,6m) komt dit neer op 0,61-31/m 2/paneel. Ook hier kiezen we 
ervoor om, vanwege de tijd van het jaar, minder dan het maximum te irrigeren. 

Het systeem van Wallflore® is op basis van steenwol en heeft een beperkt vermogen om water vast 
te houden. Na verloop van tijd stroomt een deel van het irrigatiewater onder het paneel uit. In een 
gevel1 wordt een paneel dus ook door een bovenliggend paneel geïrrigeerd. Hierdoor is dit in een 
gevelopstelling minder cruciaal dan in de proefopstelling. Het Greenwave-systeem heeft echter een 
zeer goed vermogen om water vast te houden en is in veel kleinere mate afhankelijk van een 
regelmatige irrigatie. Het advies voor het Greenwave-systeem is zelfs om de waterhoeveelheid in het 
paneel te laten variëren en het paneel eerst 5 liter te laten verdampen alvorens opnieuw te irrigeren. 
Door deze tegenstrijdigheid is het onmogelijk om de beide systemen geautomatiseerd en gelijktijdig 
water te geven. 

In de basis wordt voor de irrigatie van het Wallflore®-systeem uitgegaan van ieder half uur 
gedurende Y2 minuut. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat de druppelaars een debiet hebben van 
21/uur, zoals de fabrikant opgeeft, kan een irrigatieverdeling worden gemaakt voor het systeem. 
Wanneer een irrigatiefrequentie van Y2 min/:Yl uur wordt aangehouden, dan levert iedere druppelaar 
0,8 liter per dag. Op basis hiervan worden er 3 druppelaars toegepast bij het Wallflore®-systeem, wat 
neerkomt op 2,4 liter per dag. 

Door de irrigatiefrequentie aan te passen naar eenmaal per uur wordt de gewichtsmeting minder 
beïnvloed door irrigatie en throughflow zonder dat de planten hieronder lijden. Dit irrigatie-interval 
van 1 minuut per uur is eenvoudig te regelen met een watertimer. Doordat er een controlemeting 
van de irrigatie plaatsvindt, is de benodigde nauwkeurigheid van het irrigatie-interval beperkt. We 
kunnen hierbij dus volstaan met een eenvoudige watertimer. 

De irrigatie van het Greenwave-systeem staat volledig los van de het Wallflore® -ysteem. Omdat de 
irrigatiefrequentie niet tijdsgebonden is, maar verbruiksgebonden, is het makkelijker om dit systeem 
handmatig te irrigeren. Er wordt wel voor gekozen om te irrigeren via druppelaars. Dit wordt gedaan 
omdat de irrigatie dan gelijkmatig verloopt, wat de opname bevordert. Daarnaast wordt ook deze 
manier van irrigeren door een tipping bucket gecontroleerd. 

In afbeelding 35 is het totaalbeeld en de eenvoud van het irrigatiesysteem goed te zien. Links 
onderin is de watertimer afgebeeld, gevolgd door het drukreducerend basisapparaat (±1,5 bar) en 
het mestbijmengapparaat met de plantenvoeding. Bovenin zijn de druknivellerende seriedruppelaars 
te zien die het Wallflore<ll-systeem irrigeren. Bovenaan in het midden zijn de controledruppelaars 
afgebeeld die rechtstreeks naar de tipping buckets leiden. Voor het Greenwave-systeem is de 
irrigatie nog eenvoudiger, zo is links in het midden het drukreducerend basisapparaat te zien, 
gevolgd door een afsluitkraan en de benodigde seriedruppelaars. 
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Afbeelding 35 Ontwerp irrigatiesysteem 

Tijdens het testen van de druppelaars was er een lange tuinslang na de watertimer toegepast. Na het 
afsluiten van de waterstroom bleven de druppelaars echter water geven, een onwenselijk fenomeen 
veroorzaakt door de restdruk in de slangen. Om het nadruppelen te minimaliseren moeten de 
slangen na de watertimer zo kort mogelijk worden gehouden. 

Kalibratie irrigatiesysteem 
Om de meting van de controledruppelaar te kunnen vertalen naar de 
afgifte van de druppelaars boven de systemen, moet de exacte 
afgifte van iedere druppelaar bepaald worden. Aangezien de 
druppelaars per 10 stuks geleverd worden en er slechts 6 nodig zijn, 
kunnen we de meest consequente druppelaars selecteren en de 
mindere constante elimineren. De kalibratie vindt plaats door iedere 
druppelaar gedurende exact 15 minuten te laten irrigeren. De 
hoeveelheid gegeven water wordt hierna bepaald. Door dit driemaal 
te herhalen kan de consistentie en de spreiding door afwijkingen 
worden bepaald. Bij de metingen moet ervoor worden gezorgd dat 
de slangen vrij zijn van lucht, daar deze de meting kunnen 
beïnvloeden. Druppelaars 1, 2, 6, 7, 9 en 10 blijken de minste variatie 
te hebben en worden daarom toegepast in het systeem. In tabel 5 Afbeelding 36 Controle tipping 

zijn de gemeten gegevens te zien . bucket 
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Druppelaar Gemiddelde afgifte (I/uur) 
1 1,910 

2 1,953 

6 1,913 

7 1,887 

9 1,797 

10 1,847 

Tabel 5 Meetgegevens kalibratie druppelaars 

Uit de metingen blijkt dat alle druppelaars minder dan de opgegeven 21/uur afgeven. Alle 
kalibratiegegevens zijn terug te zien in bijlage 2. 

3.5.3 Meting runalf & throughflow 

Colfeetor 
De collector heeft als functie om het water dat het systeem als runoff of 
throughflow verlaat, op te vangen en deze naar een tipping buoket te 
leiden. De vormgeving van deze collector kan dus ook worden 
uitgevoerd als een simpele goot. Door deze eenvoudige goot te bekleden 
met teflon wordt het water dat zich in de goot verzamelt zo snel: mogelijk Afbeelding 37 Goot Greenwave 

en volledig afgevoerd naar de tipping bucket. Door de goot samen met 
het paneel en de bok te wegen kan ook het water dat eventueel in de 
goot blijft staan worden gemeten. Hierdoor wordt dit niet 
geïnterpreteerd als water dat het systeem verlaat. Op deze manier 
wordt iedere mogelijke positie van een waterdruppel gemeten, enerzijds 
door weging, anderzijds door het passeren van de tipping bucket. 

Tipping bucket 
De tipping buckets moeten al het water dat het paneel verlaat registreren. 
Het water dat het paneel verlaat wordt via een gootconstructie naar de 
tipping bucket geleid. Omdat de goot meegewogen dient te worden en de 
tipping bucket niet, is het noodzakelijk om een scheiding aan te brengen 
tussen deze twee onderdelen . Hierdoor is het noodzakelijk om de tipping 
bucket te voorzien van een eigen coll'ector die de uitstroom van de goot 
opvangt. Om tijd en kosten te besparen is 
hierbij gekozen voor bestaande collectors . Zo •· 
is de testopstelling van het Greenwave
systeem voorzien van een slagregenmeter, de 
testopstelling van het Wallflore®-systeem is 
daarentegen voorzien van een RVS collector 
uit een eerdere proefopstelling. 

Filter runoff & throughflow water 

Afbeelding 39 Tipping bucket 

101366 

Afbeelding 38 Goot Wallflore* 

Afbeelding 40 Tipping 

bucket 10 1368 

Het water dat afkomstig is van runoff & throughflow mag nagenoeg geen verontre iniging bevatten 
alvorens het naar de tipping bucket wordt geleid. In tegenstelling tot de verwachting dat de grootste 
mate van verontreiniging bij langdurige bewatering uitspoelt, blijft er verontre iniging uit de systemen 
komen. Om te voorkomen dat deze verontreiniging de tipping bucket bereikt moet het water van 
tevoren gereinigd worden. Dit kan door het plaatsen van een filtergaas. De plek van het filtergaas is 
van groot belang om meetonnauwkeurigheden te voorkomen. Wanneer het filtergaas namelijk in de 
collector wordt geplaatst, vangt deze de verontreiniging op, maar er zal ook relatief veel water in de 
verontreiniging en in het filtergaas achterblijven om daar te verdampen. 
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Wanneer het filtergaas echter vlak onder of tegen het systeem gemonteerd is en samen met het 
systeem wordt gewogen, zal ten eerste de verontreiniging "in" het systeem worden gehouden. 
Daarnaast zal het water dat hierin blijft hangen zich op een plaats bevinden waar het normaal ook 
vochtig is. Dit zal op zijn beurt weer voorkomen dat er extra verdamping plaatsvindt. Dit is te zien in 
afbeelding 38. 

3.5.3 Afscherming 

Regen & Wind 

Regen en wind mogen de meetapparatuur niet beïnvloeden, 
maar alleen het te meten systeem. Om te voorkomen dat regen 
en/ of wind iets anders bereikt dan het paneel, zal een 
nauwsluitende om kisting gemaakt moeten worden (afbeeldingen 
41 en 42). Deze mag het systeem, ook onder invloed van wind, 
echter niet raken omdat dit de meting beïnvloedt. Met deze 
omkisting is de apparatuur veilig gesteld van regen en wind. 
De proef moet echter ook de standaardsituatie simuleren. 
Aangezien er slechts één paneel wordt getest is het van belang 
dat de situatie in het midden van een wand wordt benaderd. 
Water mag dus niet via andere wegen dan de normaal 
blootgestelde delen het systeem betreden . 

Bij het Wallflore®-systeem betekent dit een om kisting waarbij de 
voorzijde van het systeem gelijk ligt aan het systeem. Op deze 
manier zal er geen water via de zij- of bovenkant in het systeem 
komen. Om te voorkomen dat water, vanaf de bovenzijde van de 
om kisting, het systeem betreedt wordt een klein gootje Afbeelding 41 Proefopstelling Greenwave 

toegepast dat het water om het proefstuk leidt. In het geval van 
het Greenwave-systeem ligt het wat complexer. Zo gaat het 
hierbij om een systeem dat niet kan worden gezien als verticaal 
vlak, maar als vooruitstekende bakken. In een reële gevelsituatie 
zal een bovenliggend systeem hierbij een deel van de neerslag 
wegvangen. In de proefopstelling dient hier dus rekening mee te 
worden gehouden. Hiertoe dient het profiel van een 
bovenliggend systeem aan de om kisting te worden toegevoegd . 
De neerslag die dit bovenliggend systeem ontvangt, moet door 
middel van een gootje langs het paneel worden geleid. In 
tegenstelling tot de rest van de bekisting wordt de voorzijde 
vervaardigd uit plexiglas. Dit wordt gedaan zodat een visuele 
inspectie van de apparatuur kan plaatsvinden zonder de meting 
te beïnvloeden. 

Vocht 
De proefperiode valt in de herfst en winter, jaargetijden die 
worden gekenmerkt door veel neerslag en daarmee een grote 
relatieve luchtvochtigheid. De grote hoeveelheid neerslag is Afbeelding 42 Proefopstelling Wallflore~ 

uiteraard een pluspunt bij een meting naar neerslagopvang. 
De hoge relatieve luchtvochtigheid, en vooral de fluctuatie hierin, is echter een minpunt. Deze 
kunnen namelijk de metingen beïnvloeden. Door verwarming toe te passen worden vochtproblemen 
in nauwkeurige apparatuur voorkomen, meer hierover in het onderdeel vorst. 
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Vorst 
Aangezien de proefperiode in de herfst valt, is het noodzakelijk om 
rekening te houden met de kans op vorst. Dit kan, zowel bij de 
apparatuur als bij de systemen, problemen opleveren. Zo is het 
irrigatiesysteem een gevoelig punt, daar het kapot kan vriezen en 
ook in de diverse tipping buckets kan water vastvriezen . Dit kan op 
zijn beurt meetfouten of schade veroorzaken. In het geval van de 
systemen gaat het niet zozeer om de degradatie van de systemen, Afbeelding 43 Verwarmingselement 

maar meer om het welzijn van de beplanting. In tegenstelling tot 
normale groei, is de beplanting in de systemen gevoeliger voor vorst. 
De grote thermische massa van de volle grond beschermt de wortels 
namelijk tegen lichte vorst. Deze thermische massa ontbreekt in de 
systemen waardoor zelfs lichte vorst het groeimedium zal doen 
bevriezen. 

Om problemen met de apparatuur te voorkomen is ervoor gekozen om 
verwarmingselementen toe te passen. Zo worden alle waterleid ingen 
voorzien van een verwarmingsdraad (afbeelding 44) en worden de 
weegschalen voorzien van een vlak verwarmingselement (afbeelding 
43) . Daarnaast wordt het irrigatiesysteem, samen met de controle
tipping bucket, zoveel mogelijk geïsoleerd. Deze geïsoleerde irrigatie
controlekast is te zien in afbeelding 45. De tipping buckets zullen in 
verband met de beïnvloeding van de meting niet direct verwarmd 
worden, maar ze zullen wel profiteren van de overige 
verwarmingselementen, waardoor deze geen hinder van mogelijke 
vorst zullen ondervinden. 

Mestbijmengapparaat 

Afbeelding 44 Verwarmingsdraad 

Drukreducerend basisapparaat 

Afbeelding 45 Geïsoleerde irrigatie controlekast 

Drukreducerend basisapparaat 

Watertimer 

Tipping Bucket (ID 1367) 

Y splitsing met kraan 
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3.5.4 Realisatie proefopstelling 

Locatie 
De proefopstelling is op het balkon aan de westzijde van het Vertigo gebouw op de Technische 
Universiteit Eindhoven gesitueerd. In afbeeldingen 46 en 47 is de locatie weergegeven. 

Afbeelding 46 Testlocatie in Nederland (Google Earth, 2011) 

Afbeelding 47 Testlocatie op Vertigo [Google Earth, 2011] 
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Resultaat 
In onderstaande afbeelding 48 is de uiteindelijke proefopstelling te zien. Daarnaast zijn in afbeelding 
49 aanduidingen van de diverse onderdelen aangegeven. In bijlage 3 zijn de technische tekeningen 
van de proefopstelling opgenomen. 

Afbeelding 48 Proefopstelling op balkon Vertigo 

Irrigatie ------,,....,.,,--t-+-
controlekast 

Omkisting 

---~...+--+-- Plexiglas 
inspectieplaat 

Afbeelding 49 Schematische weergave proefopstelling 
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4 Meetresultaten en discussie 

4.1 Waterbalans 

De meting vond plaats van 24 november 2011 tot en met 29 januari 2012, over in totaal 67 dagen. 
Het aantal bruikbare meetdagen bedraagt voor het Wallflore®-systeem 49 dagen. Het Greenwave
systeem heeft 61 bruikbare meetdagen. Voor de bepaling van de verdamping zijn 47 succesvolle 
meetdagen beschikbaar. In bijlage 4 is voor alle dagen de bewerkte grafiek te zien met daarbij de 
weersinvloeden van die dag. 

Van 18 november tot en met 23 november heeft een in regelperiode plaatsgevonden om de irrigatie 
juist in te stellen en de meetapparatuur te testen. 

4.1.1 Analyse 
Om te achterhalen welke factoren meespelen bij het gewichtsverloop van deze systemen, zal ten 
minste 24 uur moeten worden gemeten. De weegschalen geven hierbij een gewichtsvariatie aan over 
de dag. Van daaruit kan bepaald worden welke factoren werkelijk bijdragen aan het gewicht. In 
afbeelding 50 is de grafiek van het Wallflore®-systeem van 19 december 2011 te vinden . 

Weight ga in and loss Wallflore 19 dec 2011 
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Afbeelding 50 Gewichtsverloop Wal/flore~ 19 december 2011 

Uit deze grafiek en de data van de tipping buckets valt af te lezen dat in ieder geval de volgende 
factoren bijdragen aan het gewichtsverloop: irrigatie, runoff & throughflow (uitstroom) en neerslag. 

Omdat het niet goed te zien is welke andere toe- of afnamen er plaatsvinden, worden de irrigatie en 
uitstroom verrekend met deze grafiek (dit proces is uitgebreid beschreven in subparagraaf 3.4.1. 
Datapreparatie). Dit is mogelijk omdat deze factoren in dezelfde tijdseenheid zijn gemeten en dus 
gemakkelijk verrekend kunnen worden met het gewicht. Het resultaat van dit proces is te zien in 
afbeelding 51. 
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Water absorption and evapotranspiration Wallflore 19 dec 2011 
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Afbeelding 51 Verrekende grafiek Wallf/ore~ 19 december 2011 inclusief analyse 

In deze grafiek is de externe wateropname en -afname te zien. Tot ongeveer 12:00 uur verloopt de 
grafiek in een stijgende lijn. Deze stijging is toe te schrijven aan condensatie van waterdamp op het 
systeem. Vanaf het middaguur slaat verdamping toe, te zien aan de dalende lijn van de grafiek. Die 
dag is ook neerslag gedetecteerd. De bui om 23:00 is goed te zien aan de sterk stijgende lijn, in 
combinatie met gegevens van de neerslagmeters. 

Ook het Greenwave-systeem heeft een dergelijke analyse ondergaan. Het resultaat daarvan is te 
vinden in afbeelding 52. 

Water absorption and evapotranspiration Greenwave 19 dec 2011 
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Afbeelding 52 Verrekende grafiek Greenwave 19 december 2011 inclusief analyse 

De stijging en daling in deze grafiek is een stuk minder duidelijk te zien, maar is er wel. Een oorzaak 
hiervan zijn de grote pieken en dalen van de grafiek, te wijten aan wind. De wind zorgt ervoor dat de 
bok met het systeem heen en weer zwaait op de weegschaal. Daardoor is deze 'trilling' in de grafiek 
te zien. Door voortschrijdende middeling van de gegevens wordt de curve duidelijker en kunnen er 
waarden in afgelezen worden voor analyse. 
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4.1.2 Factoren waterbalans 
Samenvattend zijn er vijf factoren die bedragen aan gewichtstoename of -afname op een 
willekeurige dag, te weten: 

• Irrigatie. 

• Runoff & throughflow (uitstroom). 

• Condensatie. 

• Verdamping. 

• Neerslagopvang. 

Echter, er zijn twee processen die een rol spelen bij de gewichtsvariatie die nog niet genoemd zijn. 

Het betreft ten eerste het water dat na een regenbui van het systeem afdruppelt waardoor het niet 
geregistreerd wordt door de meetapparatuur. Bij wind zal een onbekende hoeveelheid regen van de 
bladeren afvallen en niet worden geregistreerd. Dit effect is lastig meetbaar en is voor dit onderzoek 
niet meegenomen. Of dit terecht is gebleken, zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Ten tweede is 
er het effect van gewichtsvariatie door het groeien of afsterven van planten. Ook dit effect is lastig 
meetbaar en is voor dit onderzoek verwaarloosd. De kwaliteit van de beplanting van beide systemen 
is weergegeven in bijlage 5, waarin iedere week een foto is gemaakt van de systemen om de staat 
ervan te kunnen vergelijken. Het blijkt dat de voornaamste beplanting van het Greenwave-systeem 
het meest degradeert. Het Wallflore(l)-systeem verliest maar een klein gedeelte van haar gewas. 

Zoals vermeld speelt ook de wind een rol in de gewichtsvariatie, maar deze is zeer kortstondig en is 
niet significant. Om geen hinder te hebben van de wind- de 'trilling' van de lijn- worden de 
verkregen gegevens voortschrijdend gemiddeld over vijf minuten (deze methode is uitgebreid 
beschreven in subparagraaf 3.4.1 Data preparatie). 

Om het verhaal te verhelderen volgen nu een aantal schema's die de invloedsfactoren voor het 
gewicht inzichtelijk maken in grafiekvorm. Zie allereerst afbeelding 53 voor een schematische 
weergave van het gewichtsverloop van de systemen op iedere wiUekeurige dag met daarbij de 
betekenis van de grafiek. 

+ + + + 
0 

Time 

Afbeelding 53 Schematische analyse onbewerkte grafiek gewichtsverloop systemen 

Neerslag en verdamping zijn meerdere keren genoemd. Er worden twee typen verdamping 
onderscheiden. In het ene geval verdampt het systeem door de evapotranspiratie van de planten en 
het water dat resteert in het substraat (evapotranspiratie). In het andere geval verdampt neerslag én 
evapotranspireert de biomassa (evapo(transpi)ratie). In het laatste geval wordt nog onderscheid 
gemaakt in geheel verdampte neerslag en gedeeltelijk verdampte neerslag. 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat- Waterbalans groene gevel 
P.M.F. van de Wouw & E.J.M. Ros 

-51-



Het kan ook voorkomen dat er op een dag bijvoorbeeld geen condensatie optreedt. De stijging en 
daling van de grafiek wordt altijd vergeleken met de registratie van regen, de uitstroom en de 
irrigatie om te bepalen welk proces op welk moment plaatsvindt. 

De weegschalen produceren dagelijks grafieken met de vijf genoemde factoren daarin verwerkt. Om 
de grafiek geschikter te maken voor analyse, zijn twee van de vier factoren die bekend zijn verrekend 
met de oorspronkelijke gewichtsgrafiek. Deze bekende factoren zijn de irrigatie en de uitstroom. Na 
verrekening van deze factoren met het gewichtsverloop ontstaat een grafiek die alleen externe 
wateropname en verdamping laat zien. Met deze grafiek worden berekeningen van de 
neerslagopvang en verdamping gemaakt. In afbeelding 54 is de transformatie van de onbewerkte 
naar de bewerkte grafiek inzichtelijk gemaakt. 
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Afbeelding 54 Schematische omzetting van de onbewerkte grafiek: gewichtstoename af -afname systeem (links) naar de 
bewerkte grafiek: waterabsorptie en evapotranspiratie (rechts) 

Het verschil in gewicht (~m) tussen de irrigatie en de uitstroom is in de rechtergrafiek verdisconteerd. 
Deze grafiek geeft daarmee niet meer het werkelijke gewicht aan van het systeem op een bepaald 
tijdstip, maar geeft het gewicht aan van het systeem op een bepaald tijdstip met daarbij afgetrokken 
de irrigatie tot dat punt en daarbij opgeteld de uitstroom die het tot dan toe verloren heeft. 
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4.1.3 Resultaat: de waterbalans 
Nu kan een definitieve balans worden opgemaakt van de relevante in- en uitstromen van water in 
het systeem. Zie het lege sankey-diagram in afbeelding 55. 

lrrigation Precipitation Condcnsation 

Runoff & throughflow Evapotranspiration 
Eva po( tra nspi) ration 

precipitation 
Afbeelding SS Waterbalans systemen 

In de balans zijn alle vijf factoren die het gewicht van het systeem bepalen opgenomen. Irrigatie, 
neerslag en condensatie verzwaren het systeem. Runoff & throughflow en de verdamping maken het 
lichter. Daarnaast houdt het systeem wat water vast of laat het wat water los. Dit wordt de 
waterbuffer van het systeem genoemd. Een toename van de waterbuffer betekent een toename in 
gewicht van het systeem. Een afname van de waterbuffer betekent dat het systeem lichter wordt. 

In de loop van de meting zal bij ieder factor een getal komen in millimeters en in procenten van het 
geheel om een scherp beeld te verkrijgen van de grootte van stromen binnen het systeem. Op deze 
manier wordt een numerieke waterbalans van beide geteste systemen verkregen. 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat- Waterbalans groene gevel 
P.M.F. van de Wouw & E.J.M. Ros 

-53-



4.2 Irrigatie 

De irrigatie van het Wallflore®-systeem is eenmalig aan het begin van de metingen op 18 november 
2011 ingesteld op 1 minuut per 2 uur, wat neerkomt op gemiddeld 1700 mi in totaal per dag. Echter, 
deze hoeveelheid irrigatie leek na een week metingen het paneel erg te verzwaren, waardoor deze 
op 23 november is bijgesteld naar 1 minuut per 3 uur, wat neerkomt op gemiddeld 1000 mi per dag. 
Er wordt dus ieder van de 8 keer per dag gemiddeld 125 mi geïrrigeerd. Bij het opmaken van de 
numerieke balans wordt dan ook uitgegaan van 24 november als begindatum van de metingen. 

De cumulatieve irrigatie van het Wallflore®-systeem ziet er op bijvoorbeeld 27 november uit zoals te 
zien is in afbeelding 56. 

lrrigation Wallflore 27 nov 2011 
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Afbeelding 56/rrigatie Wa/1/fare "' 27 november 2011 

De irrigatie van het Greenwave-systeem gebeurt niet automatisch. Als het systeem dicht bij de 
'ondergrens' van ongeveer 33 kg komt, wordt er handmatig water aangevuld . Dit is in de gehele 
proef één keer nodig geweest. Dit was op 2 januari 2012 en bedroeg eenmalig 1430 mi, zie 
afbeelding 57. 
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Water absorption and evapotranspiration Greenwave 2 jan 2012 
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Afbeelding 57 Irrigatie Greenwave 2 januari 2012 
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4.3 Neerslagopvang door verticale regenval 
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In de meetperiode zijn in totaal41 meetdagen met regen voorgekomen. Met behulp van de 
regenmeters op het dak en de wind driven rain-meter (WOR-meter) is iedere regengebeurtenis 
geregistreerd: tijdstip van aanvang, de tijdsduur en de hoeveelheid neerslag. ledere bui die 
plaatsvond, is met behulp van de grafiek van de verticale regenval geregistreerd. De eenheid van de 
regen- en WOR-opvang is in mm, ofwell/m 2

. De regenregistratie van de voorbeelddag 27 november 
ziet eruit zoals weergegeven in afbeelding 58. 
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Afbeelding 58 Regenregistratie 27 november 2011 

De buien zijn in afbeelding 58 te onderscheiden aan de hand van de tijdsperiode tussen de curven. 
Omdat de regenregistratie plaatsvindt om de tien minuten, wordt een bui afgebakend met een 
nauwkeurigheid van 10 minuten. 

De buigrootte varieert in de meetperiode van 0,1 mm tot 23,6 mm. In totaal zijn 216 buien 
geregistreerd. 163 buien daarvan zijn bruikbaar voor het onderzoek. In tabel 6 is te zien hoe vaak een 
bui van bepaalde grootte voorkomt. 
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Buigrootte Aantal Buigrootte Aantal 
(mm) registraties (mm) registraties 
0,1 89 2,2 2 

0,2 25 2,4 2 

0,3 13 2,6 1 

0,4 13 2,7 1 

0,5 9 2,8 3 

0,6 5 2,9 1 

0,7 3 3,6 1 

0,8 7 3,7 1 

0,9 12 4,4 1 

1,0 2 5,1 1 

1,1 3 5,2 1 

1,2 2 5,9 1 

1,3 1 6,2 1 

1,4 2 6,8 1 

1,5 2 7,6 1 

1,6 1 11,4 1 

1,8 1 13,6 1 

1,9 2 16,1 1 

2,1 1 23,6 1 

Tabel 6 Grootte bu1en en aantal regenreg1strat1es 

De opnamecapaciteit van de systemen wordt bepaald aan de hand van de gewichtstoename die 
ontstaat bij het vallen van regen op de systemen. Deze gewichtstoename door regen is te zien in de 
vorm van pieken in de gewichtsgrafieken, die verdisconteerd zijn met de irrigatie en de uitstroom 
(runoff & throughflow). In afbeelding 59 is de toename, ontstaan door regen, goed te zien. 

Water absarptien and evapotranspiration Wallflore 27 nov 2011 
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Afbeelding 59 Wateropname en verdamping Wallflore" met daarbij een projectie van de neerslag 27 november 2011 

Er zijn 11 buien geregistreerd, alle van 0,1 mm groot, die zowel op het Wallflore®-systeem als op het 
Greenwave-systeem geen toename van het gewicht hebben veroorzaakt. De overige buien laten 
waarneembare pieken zien in de daggrafieken. 

Om de gewichtstoename per regenbui uit de grafiek te kunnen bepalen, dient de grafiek 
voortschrijdend te worden gemiddeld om zo het grootste gedeelte van de 'trilling' uit de grafiek te 
krijgen. Uit het resultaat, een betrekkelijk vlakke lijn, is gemakkelijk de toename door regenbuien te 
registreren, zoals te zien is in afbeelding 60. Er is sprake van een voortschrijdend gemiddelde van vijf 
minuten. Het voortschrijdend gemiddelde gaat vooraf aan iedere bepaling van gewichtsvariatie vanaf 
nu. 
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Moving average (5 min) "Water absorption and evapotranspiration Wallflore 27 nov 2011" 
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Afbeelding 60 Voortschrijdend gemiddelde data Wal/flore"' 27 november 2011 

Om de hoeveelheid opvang van regenwater door het Wallflore®-systeem te bepalen, dient het 
gewicht aan de top van de piek- het einde van de regenbui- te worden verminderd met het begin 

van de piek- het begin van de regenbui. Deze bewerking wordt duidelijk gemaakt aan de hand van 
afbeelding 61. 
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Afbeelding 61 Bepaling opvang neerslag: gewichtsverschil tussen begin en einde regenbui 

Het Greenwave-systeem wordt op dezelfde manier geanalyseerd. Afbeelding 62 toont een verkorte 
weergave van dat proces. 
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Afbeelding 62 Bepaling wateropvang Greenwave-systeem 

~'~~--~~~~~~~~~,~,oo~~,.~~~,~.oo~~,.~oo~M~.oo~~ll~~~~J•~ 
Time 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat- Waterbalans groene gevel 
P.M .F. van de Wouw & E.J.M. Ros 

-58-



In afbeelding 63 zijn de 163 regenbuien uitgezet tegen de neerslagopvang van de twee systemen. 
Omdat de systemen verschillende afmetingen hebben, heeft eerst een verrekening plaatsgevonden 
van de systemen naar m 2

• Tussen de punten zijn trendlijnen getrokken die inzicht geven in de 
opvangcapaciteit van de systemen. 

Rain water collection per precipitation event 
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• Collection precipitalion Greenwave per m 2 

Afbeelding 63 Neerslagopvang systemen 

• Collection precipilation Wallflore per m 2 

De grafiek laat een parabolisch verloop zien, inclusief piek. Statistisch gezien is dit een juiste lijn, 
maar de verwachting is dat beide grafieken een asymptoot hebben. Deze zijn in afbeelding 54 met 
een onderbroken lijn weergegeven . De reden dat ze naar verwachting een asymptoot hebben, is 
omdat de systemen een verzadigingspunt bezitten. Op dat punt zal, ongeacht de grootte van de bui, 
geen toename meer plaatsvinden van het gewicht van het systeem. Voor Greenwave ligt dit 
verzadigingspunt op 2,6 mm en voor Wallflore<~~ op 1,3 mm neerslagopvang, allebei vanaf buien van 
13 mm groot. De spreiding van waarden is groter naarmate de buien groter worden, dus er bestaat 
een onzekerheid over de hoogte van de asymptoot. 

Om wat gevoel te krijgen voor het opvangpercentage van de systemen is de totale opvang van alle 
buien genomen en gedeeld door de totale geva llen regen. Het percentage dat hieruit is gekomen is 
weergegeven in tabel 7. 

Opvang regen Wallflore• Opvang regen Greenwave per 
per horizontale m2 (%) horizontale m2 (%) 

Tabel 7 Percentages gemiddelde neerslagopvang systemen 

Uit deze percentages blijkt dat het Greenwave-systeem bijna twee keer zoveel regen opvangt als het 
Wallflore<~~-systeem . De bakvorm van het Greenwave-systeem draagt daarmee veel bij aan de opvang 
van regenwater. Het horizontale substraatvlak van het Greenwave-systeem heeft meer kans om 
verticale neerslag te vangen dan een verticaal substraatvlak zoals Wallflore® dat heeft. Neerslag die 
opgevangen wordt door het Greenwave-systeem heeft ook minder kans om van het systeem af te 
druppelen of er onderuit te komen. 

Er zijn 32 buien waarbij de neerslagopvang door het Greenwave-systeem groter dan of gelijk is aan 
50,0%. Dit zijn buien die variëren tussen 0,1 en 2,2 mm. Het Wallflore<~~-systeem heeft in 5 gevallen 
meer dan 50,0% van een bui opgevangen, aHe hadden een buigrootte van 0,1 mm. 
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4.4 Neerslagopvang door slagregen (WOR) 
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Naast de registratie van verticaal vallende regen, is ook de slagregen (wind driven rain, WDR) 
gemeten. Het blijkt dat 50% van de gemeten neerslag WDR bevat op de westgeveL De buigrootte 
met WDR varieert daarbij van 0,1 mm tot 23,6 mm, aangezien deze afhankelijk is van de windrichting 
en -snelheid. De grafieken die daarbij behoren zijn cumulatief en zagen er bijvoorbeeld op 27 
november 2011 uit zoals weergegeven in afbeelding 64. 
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Afbeelding 64 Slagregenregistratie 27 november 2011 

De WOR-meting zegt alleen iets over de hoek van inval van de regen op de westgevel, aangezien de 
WDR deel uitmaakt van de geregistreerde verticale regenval. Bij de bepaling van de hoek van inval 
wordt uitgegaan van slagregen loodrecht op de systemen. De hoek van inval is dan de inverse 
tangens van het quotiënt van de WDR en de verticale regenval, zoals in afbeelding 65 te zien is. 
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Angle of incidence 

Afbeelding 65 Bepaling hoek van inval door WOR 

Uit dit gegeven kan een grafiek worden herleid die het opvangpercentage uitzet tegen de hoek van 
inval ten opzichte van de gevel om een beeld te krijgen van de invloed van WOR op de systemen. Het 
opvangpercentage is bepaa ld uit de verticaal gevallen neerslag en de opvang van het systeem van 
diezelfde neerslag. Deze grafieken zijn te vinden in afbeelding 66. 
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Afbeelding 66 Percentage opvang systemen door WOR 
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Collection precipitation Wallflore in 
re lation to angle of precipitation 
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Uit afbeelding 66 blijkt dat op het moment dat de invalshoek 0° is, dus geen WOR, de 
opvangpercentages van het Greenwave-systeem variëren tussen de 0% tot 100%. De neerslagopvang 
van het systeem ligt tussen de 10% en 60%, als de hoek van de regen ten opzichte van de gevel tot 
10° is. Vanaf 10° is het verloop van de opvang lastiger te voorspellen voor het Greenwave-systeem, 
aangezien de opvangpercentages variëren van 0% tot 100%. Het Wallflore®-systeem heeft een 
opvang tussen de 0% en 70% als er geen slagregen is (0°). Bij een slagregen tot 10° heeft het systeem 
een neerslagopvang tussen de 10% en 30%. Vanaf 10° blijft de opvang in dit bereik liggen. 

Het blijkt dat de hoek van inval geen duidelijke vermeerdering van de procentuele wateropvang 
oplevert. De opvangpercentages blijven zo rond het gemiddelde hangen: bij het Greenwave-systeem 
liggen deze waarden verder van het gemiddelde af dan bij het Wallflore®-systeem het geval is. 

In afbeelding 66 is tevens het zwaartepunt van de data aangegeven met onderbroken lijnen. Voor 
beide systemen geldt dat de gemiddelde invalshoek 4,3 ° bedraagt. Dit houdt in dat gemiddeld 7,7% 
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van de hoeveelheid regen WDR is. Het Greenwave-systeem neemt gemiddeld 33,0% van de neerslag 
op die op 1 horizontale m2 valt. Het Wallflore®-systeem neemt in dezelfde omstandigheden 
gemiddeld 18,8% van de regen op. Deze percentages verschillen met de waarden uit tabel7, omdat 
bij deze berekening van iedere bui afzonderlijk het opslagpercentage is bepaald en daarover een 
middeling heeft plaatsgevonden. Aangezien uit afbeelding 63 bleek dat de verhouding tussen de 
gevallen neerslag en de opgevangen neerslag niet lineair is maar concaaf, verschillen deze 
percentages van elkaar. Met andere woorden : het percentage neerslagopvang van de systemen 
wordt lager naarmate de bui groter wordt. Aangezien de meeste buien klein van omvang waren 
(gemiddeld 1,1 mm) is deze neerslagopvang procentueel groter dan het gemiddelde uit tabel 7. Voor 
een voorspelling van de neerslagopvang van de systemen zijn de waarden in tabel 7 of afbeelding 63 
te gebruiken. 

Van de in totaal163 buien waren er 80 zonder WDR. Daarvan hadden 67 buien een neerslagopvang 
tot gevolg bij Wallflore®. Daarmee wordt neerslagopvang geconstateerd van het Wallflore®-systeem 
bij 84% van alle buien zonder WDR. De buien zonder WDR die niet werden opgevangen waren alle 
van de kleinste buigrootte van 0,1 mm op één na, die was 0,3 mm. Bij het Greenwave-systeem 
leidden 63 van de 80 bu ien zonder WDR tot neerslagopvang, 79% in totaal. De overige buien zonder 
WDR die niet werden opgevangen waren alle van de grootte 0,1 mm. WDR is dus niet noodzakelijk 
voor de systemen om neerslag op te vangen. 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat - Wate rbalans groene gevel 
P.M .F. va n de Wouw & E.J.M . Ros 

-62-



4.5 Runoff & throughflow 

Het water dat in het systeem terechtkomt, voorziet de planten van water- met eventueel 
voedingsstoffen -om zichzelf in leven te houden. Aangezien het water dat in het systeem zit 
onderhevig is aan onder meer zwaartekracht, zakt het water door of over het systeem naar beneden 
om er vervolgens aan de onderkant uit te druppelen. Daarnaast valt neerslag niet alleen in substraat, 
maar ook op het systeem. Langs het systeem wordt het water naar de onderrand van het systeem 
geleid, waarna het afdruppelt. Deze runoff & throughflow (uitstroom) maken deel uit van de 
waterbalans en zijn essentieel voor de bepaling van de verdamping van de systemen in een later 
stadium. 

Irrigatie en neerslag zijn de twee factoren die runoff & throughflow veroorzaken. Het Greenwave

systeem heeft eenmalig irrigatie gekregen van 1430 mi op 2 januari 2012, zoals te zien is in 
afbeelding 67. In de afbeelding is ook de runoff & throughflow te zien van dit systeem op dezelfde 
dag. 
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Afbeelding 67 Irrigatie en uitstroom Greenwave 2 januari 2012 

In afbeelding 56 is te zien dat het Wallflore®-systeem acht keer per dag wordt geïrrigeerd. Dezelfde 
grafiek is geplot met daarbij de runoff & throughflow op diezelfde dag, in afbeelding 68. 

lrrigation and throughflow/runoff Wallflore 27 nov 2011 
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Afbeelding 68/rrigatie en uitstroom Wallf/ore~ 27 november 2011 

Opvallend is dat het Greenwave-systeem een abrupte stijging laat zien in de hoeveelheid runoff & 
throughflow, direct na de irrigatie van het systeem. Het Wallflore®-systeem heeft als kenmerk dat de 
uitstroom veel geleidelijker verloopt gedurende de dag. Bij beide systemen is de uitstroom kleiner 
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dan de irrigatie. Alleen bij verzadiging van de systemen of hevige regenval zal de uitstroom gelijk of 
hoger kunnen zijn dan de instroom. 

In afbeelding 69 is het uitstroomgedrag van Wallflore® in kaart gebracht ten opzichte van de irrigatie 
en de neerslag die viel per etmaal. 
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Afbeelding 69 Uitstroom Wollflore"' door neerslag en irrigatie 

De irrigatie van het Wallflore®-systeem zit per dag rond omgerekend 1,67 mm: 1000 mi per 
Wallflore®-paneel. De grafiek van de uitstroom van Wallflore® geeft aan dat de uitstroom tot 
ongeveer 8 mm neerslag onder de irrigatie zit. Boven de 8 mm komt er meer onder het systeem uit 
dan er aan irrigatie ingaat. 

In afbeelding 70 is de uitstroom van het Greenwave-systeem te zien. 
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Afbeelding 70 Uitstroom Greenwave door irrigatie en neerslag 
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Bij Greenwave is, op de eenmalige irrigatie na, de uitstroom altijd groter dan de instroom. Dit is toe 
te schrijven aan de regenval waartegen de grafiek is uitgezet. Het lijkt zo te zijn dat de uitstroom 
toeneemt naarmate de neerslag op een dag toeneemt. 

Om deze relaties aan te kunnen tonen, dient een middeling plaats te vinden per millimeter neerslag. 
Het resultaat is te zien in afbeelding 71. 
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Afbeelding 71 Gemiddelde uitstroom systemen door irrigatie en neerslag 
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De grafieken maken inzichtelijk welke factoren van invloed zijn op de uitstroom van de systemen. Af 
te lezen valt dat de uitstroom van het Wallflore®-systeem vooral afhankelijk is van de irrigatie die het 
systeem ontvangt. De irrigatie varieert in de tijd omdat de timer van de irrigatie en de druppelaars 
niet de kwaliteit bezitten om iedere irrigatieronde exact dezelfde hoeveelheid irrigatie te leveren. 
Hierdoor is wel goed te zien dat het verloop van de runoff & throughflow nauwgezet het verloop 
volgt van de irrigatie tot ongeveer 5 mm neerslag. Pas vanaf het moment dat de regen heviger is dan 
5 mm, heeft de neerslag meer invloed op de uitstroom dan de irrigatie. 

Bij het Greenwave-systeem, waarbij eenmalig en bij droog weer geïrrigeerd is, is te zien dat de 
uitstroom bij deze irrigatie relatief klein is. Vanaf het moment dat de neerslagintensiteit groter wordt, 
neemt de uitstroom grofweg lineair toe. De gestippelde lijnen in de grafiek representeren een groot 
domein van de regenval, aangezien de categorie '>6' buien bevat tot ruim 26 mm in totaal per dag. 
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4.6 Verdamping 
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Om de verdamping die plaatsvindt op een dag te bepalen moeten drie verschillende soorten 
verdamping worden onderscheiden. Ten eerste de evapotranspiratie van het systeem welke niet toe 
te schrijven is aan de neerslagopvang van het systeem. Ten tweede is er verdamping, toe te schrijven 
aan neerslagopvang van de systemen. De laatste categorie wordt opgedeeld in volledige verdamping 
van de opgevangen neerslag en onvolledige verdamping van de opgevangen neerslag. Op het 
moment van verdamping van neerslag is het mogelijk dat het systeem ook evapotranspireert, dus dat 
effect is hierin meegenomen. In afbeelding 72 zijn deze drie soorten verdamping schematisch 
aangeduid. 

+ + + + + 

Time 

Naast drie soorten verdamping zijn er twee soorten toenames die van belang zijn bij deze 
verdamping. Dit zijn, zoals ook in afbeelding 63 te zien is, condensatie en neerslag. Het is niet zo dat 
het systeem alleen condensatie verdampt. Het is namelijk ook zo dat het systeem irrigatie of neerslag 
van de dag ervoor verdampt. De condensatie is in de afbeelding met een blauwe kleur aangeduid, 
omdat deze, in tegenstelling tot de neerslag, een negatief (verdampings)vermogen genereert: 
warmte. 

Het is uiteraard ook mogelijk dat er bepaalde factoren niet aanwezig zijn op een dag. In dezelfde 
afbeelding is een variant zichtbaar, waarbij de evapotranspiratie volgt op de verdamping van 
neerslag uit het systeem en er geen condensatie heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld van een 
dergelijke dag is opnieuw 27 november 2011, zie afbeelding 73. 
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Afbeelding 73 Beschrijving mechanisme gewichtsverloop Wallflore* 27 november 2011 

Te zien is dat het systeem gewicht verliest door evapotranspiratie tot ongeveer 13:00 uur. Na een 
regenbui is er wederom sprake van een afname door verdamping. Als de neerslagopvang bijna 
geheel is verdampt, vindt rond 15:00 uur een nieuwe regenbui plaats. Deze bui wordt in het geheel 
verdampt. Vanaf 16:00 uur gaat de evapotranspiratie verder tot het einde van de dag. 

4.6.1 Bepaling verdamping 
Uit de schematische voorstelling van het gewichtsverloop kan worden achterhaald hoeveel 
verdamping er dagelijks optreedt. 

In vijf stappen wordt nu met behulp van schema's duidelijk gemaakt hoe de verdamping uit de 
grafieken wordt geïsoleerd, zodat de waarde ervan bepaald kan worden. Er wordt uitgegaan van een 
bewerkte grafiek, dus met alleen waterabsorptie en evapo(transpi)ratie als informatie in de grafiek. 
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Allereerst wordt de grafiek geanalyseerd. Er 
wordt onderscheiden welk type toe- en 
afnamen plaatsvinden. Vervolgens wordt 
bepaald wat het verschil is tussen het begin- en 
eindgewicht van het systeem, omgerekend per 

m2 op de betreffende dag (.~m). De toenames 
door neerslagopvang van het systeem zijn in de 
afbeelding met groen aangegeven. Omdat deze 
toename van het gewicht geen condensatie 
aangeeft, is deze niet van invloed op de 
verdampingscapaciteit van de systemen. De 
volgende stap is dan ook om de regen uit deze 
grafieken te filteren om louter condensatie en 
verdamping van het systeem in kaart te kunnen 
brengen. 
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Stap 2: X 

Bij de bepaling van de neerslagopvang, hiervoor 

beschreven, is al bekend wat de toename van 
het gewicht door de opslag van neerslag is voor 
iedere bui die op een dag valt. Deze is met groen 

aangegeven in de afbee:lding (L1mprecip). Wat 
resteert, is de bepa'ling van de verdamping van 

die buien, in de afbeelding met rood aangegeven 

(t1mevap) . 

Als de neerslagopvang en de hoeveelheid 
verdamping daarvan bekend zijn, dan kan x 
bepaald worden. x is het verschil tussen de 
neerslagopvang en de verdamping en is de 
toename van het gewicht van het systeem door 
onvolledige verdamping van een opgevangen 
regenbui. 

In de afbeelding eronder is dezelfde berekening 

gemaakt voor een opgevangen regenbui die 
volledige verdamping heeft ondergaan. 
Wanneer de neerslagopvang even groot is als de 
verdamping is x gelijk aan 0. 

+ + + . 
0 

Time 

+ : + + 

Time 

+ + : + 

Time 

Stap 3: mco;er 

Bij de vorige stap werd bepaald wat de 
gewichtstoename was die veroorzaakt 
werd door regen en niet door condensatie . 
Deze hoeveelheid, x genoemd, wordt voor 

iedere bui afzonderlijk bepaald. Vervolgens 
wordt de som bepaald van al deze 
gewichtstoenames (l: x). Deze som wordt 

afgetrokken van het gewichtsverschil (t1m) 
dat in stap 1 is bepaald, waardoor de totale 
hoeveelheid condensatie of verdamping in 

gewicht is uitgedrukt (mco/etl · De formule 

hiervan is als volgt : mco/ev = L1m - L x. Als de 
uitkomst van deze som positief is, dan 

heeft er gedurende de dag meer condensatie plaatsgevonden dan evapotranspiratie. Als de uitkomst 
van de som negatief is, heeft er gedurende de dag meer evapotranspiratie plaatsgevonden. In de 
afbeelding is toevallig sprake van verdamping. Belangrijk om nogmaals te vermelden is dat deze 
evapotranspiratie niet de verdamping betreft van regen die dag, maar alleen van planten, dankzij 
irrigatie, condensatie of neerslag van de dag ervoor. Met het (negatief) gemiddelde van alle mco/et van 
alle meetdagen kan een deel van de waterbalans van de systemen ingevuld worden, namelijk die van 
de evapotranspiratie. In het geval dat het gemiddelde positief uitvalt, kan in de waterbalans de 
condensatie worden ingevuld in plaats hiervan. 
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Stap 4: I. L1mevap 

In stap 2 is al bepaald hoeveel het gewicht is van 
de verdamping van iedere neerslagopvang. In 
deze stap worden die hoeveelheden bij elkaar 

opgeteld (L ~mevap) . Door dit te doen wordt een 
deel van de waterbalans van de gevelsystemen 
ingevuld, namel·ijk die van de verdamping door 
neerslag. Als deze waarde wordt afgetrokken van 
de waarde verkregen uit stap 3, mco/et, dan is de 
totale evapo(transpi)ratie of condensatie van die 
dag bekend. Als dit gemiddeld wordt over het 
aantal meetdagen, wordt duidelijk hoeveel het 
betreffende systeem verdampt of condenseert. 

+ ' + ' + 

Time 

Een kilogram water heeft 2,26 · 106 J verdampingswarmte (óvH) nodig om te verdampen [Verkerk et 
at 1998). Op deze manier kan berekend worden hoeveel energie er nodig is voor de verdamping 
gedurende de dag. Als het resultaat van stap 3 en 4 gedeeld wordt door het aantal secondes dat een 
dag heeft, 86400 (tt dan kan het verdampingsvermogen van de systemen per m2 bepaald worden in 
W. De volgende formule wordt gebruikt voor het vermogen van evapotranspiratie (Pco/et) : 

Pco/et = (mco/etf t) · ÖvH [W) 

De formule voor het verdampingsvermogen van regen (Pevap) is vergelijkbaar: 

[W] 

Bij optelling van Pco/et en Pevap kan het totaleverdampings-of condensatievermogen {P101aa1) van beide 
systemen worden verkregen. 
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4.6.2 Gemeten verdamping 
Uit het gemiddelde van alle meetdagen is gebleken dat beide panelen zowel bij droog weer als bij 
dagen met neerslag verdampen. De resultaten zijn te vinden in tabel 8. 

Wallflore® blijkt een Pco/et te hebben van -14,2 W/m 2
• Dit betekent dat het systeem een constante 

koeling levert van 14,2 W voor iedere m2
• Daar bovenop komt nog een constante Pevap van 5,5 W/m 2

. 

Greenwave blijkt een Pco/et te hebben van -9,9 W/m2. Dit betekent dat het systeem een constante 
koeling levert van 9,9 W voor iedere m2

• Daar bovenop komt nog een Pevap van 11,3 W/m2
• 

Het totale verdampingsvermogen (P1otaa1l van het Greenwave-systeem is met 21,2 W/m2 hoger dan 
het totale verdampingsvermogen van het Wallflore®-systeem, welke 19,7 W/m 2 bedraagt. Welke 
invloeden van buitenaf betrokken zijn bij de hoogte van de verdamping wordt uitgezocht middels de 
vergaarde weerdata. 

4.6.3 lnvloedsfactoren verdamping 
De in deze proef belangrijkste voorwaarden voor verdamping zij;n: 

• Oppervlak systeem. 

• Straling. 

• Neerslag. 
• Temperatuur. 

• Re'latieve vochtigheid (R.V.) . 

• Resterende waterdampcapaciteit lucht (uit R.V. en temperatuur). 

• Windsnelheid. 

4.6.3.1 Oppervlak systeem 
Het oppervlak van de geteste systemen kan niet worden aangepast. Wel kan deze worden verrekend 
in de waarden. Het Wallflore®-systeem is 0,6 m2 groot. Om een resultaat te verkrijgen per m2 dienen 
de gemeten waarden te worden vermenigvuldigd met 1%. Het Greenwave-systeem beslaat 0,3 m2 en 
de gemeten waarden voor de herberekening per m2 dienen te worden vermenigvuldigd met 3 Yl. 
Hiermee is niet gezegd dat de werkelijke oppervlakten van de twee systemen gelijk zijn aan elkaar. 
De textuur en vorm van de materialen zorgen ervoor dat de oppervlakte van de systemen in 
werkelijkheid veel groter zijn dan een vierkante meter, bijvoorbeeld door de bakvorm van 
Greenwave of door de 'beharing' van het doek van Wallflore®. 
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4.6.3.2 Straling 
Straling is de motor van verdamping. Uit het onderzoek blijkt een relatie te bestaan tussen 
zonnestraling en gewichtsvariatie door verdamping van de groene-gevelsystemen, zoals te zien is op 
de droge dag 19 november, in afbeelding 74. 

Water absorption and evapotranspiration Greenwave 19 nov 2011 
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Afbeelding 74 Verband tussen verdampingsgewicht en zonnestraling Greenwave 19 november 2011 

De grafiek toont dat het Greenwave-systeem dankzij de zonnestraling lijkt te 'ademen'. Op 
momenten dat de straling hoog is, neemt het gewicht van het systeem dramatisch af om deze 
vervolgens weer op te nemen op het moment dat de straling even inzakt. Al met al verliest het 
systeem door deze sinusvorm niet zoveel gewicht als de grootste dalen van de grafiek. 

Zoals te zien is in bijlage 4 zijn er nog meer dagen geweest waarop het gewicht van het Greenwave
systeem de zonnestraling lijkt te spiegelen. Toch lijken deze dagen ver in de minderheid, gezien alle 
meetdagen. Wat opvalt, is dat ze alle vóór of in het begin van de meting plaatsvonden. De 
verwachting was dat er een duidelijk verband zou zijn tussen zonnestraling en het 
verdampingsvermogen, maar dat lijkt niet juist te zijn als de straling en verdamping van een etmaal 
wordt bekeken, zie afbeelding 75. 
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Afbeelding 75 Verdampingsvermogen systemen in relatie tot zonnestraling 

Op de horizontale as is de gemiddelde straling over de dag op een verticaal vlak op de westgevel 
uitgezet. Er is geen verband aanwezig tussen de gemeten waarden voor het verdampingsvermogen 
en de zonnestraling over een hele dag. Bij eerste aanblik lijkt het juist zo te zijn dat naarmate de 
gemiddelde zonnestraling hoger is, het verdampingsvermogen van de systemen minder wordt. Om 
toch enigszins een verband te kunnen laten zien tussen de meetdagen is afbeelding 76 van dienst, 
waarin een categorisering in stappen van 5 W/m 2 te zien is. 

Average evaporative power relative to solar radiation 
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Afbeelding 76 Gemiddeld verdampingsvermogen systemen in relatie tot gecategoriseerde zonnestraling 
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Uit de grafiek is af te leiden dat beide systemen een vergelijkbaar verdampingsgedrag vertonen 
naarmate de zonnestraling groter wordt. De vorm van de grafiek laat nogmaals geen eenduidig 
verband zien tussen de zonnestraling en het verdampingsvermogen van beide systemen. Wel blijkt 
dat de grafiekvorm een dalende trend vertoont, al is deze lastig te zien. De sinusvorm geeft aan dat 
het verdampingsvermogen enorm varieert, waardoor de suggestie wordt gewekt dat er andere 
invloedsfactoren zijn die invloed hebben op het verdampingsvermogen. Bijvoorbeeld neerslag- een 
stijgende lijn in de gewichtsgrafieken- heeft veel invloed op de hoeveelheid straling die de systemen 
bereiken, doordat de bewolking directe straling tegenhoudt. Bovendien zorgt neerslag voor extra 
verdamping van water, omdat de systemen neerslag opvangen. Deze verdamping wordt natuurlijk 
meegenomen in de dagelijkse beschouwing van verdamping, maar vertroebelt de werkelijke 
verdamping van de systemen door alleen straling. Daarom heeft een diepgaander onderzoek 
plaatsgevonden naar de verdamping door straling op alleen droge dagen. Niet alleen werden de 18 
droge dagen in de meetperiode beschouwd, maar ook de 6 in regeldagen in de week voorafgaand aan 
de feitelijke start van de proef. 

Juist in de in regelperiode waren er opmerkelijke gewichtsgrafieken, die een onmiskenbare relatie 
lieten zien met de stralingsgrafieken (afbeelding 74). De hypothese is dat dit komt door verdamping 
en condensatie van water in de huid van de plantbladeren. Hier volgt een verklaring vanuit het 
oogpunt van deze stelling. Het Greenwave-systeem wordt ter analyse beschouwd, aangezien de 
grafiekvorm van dit systeem de meeste overeenkomst toont met de stralingsgrafiek. 

Verdampings-en condensatievermogen Greenwave 19 november 2011, tussen 12:30 en 17:00 
Een directe relatie tussen straling en verdamping van het systeem is in het geheel niet uitgesloten. 
De curve in afbeelding 74 laat een niet te miskennen relatie zien tussen de stralingsintensiteit en de 
verdamping. Afbeelding 77 toont het resultaat van een analyse vanverdampings-en 
condensatiepieken die ontstaan door de straling van de zon. 

Afbeelding 77 maakt duidelijk dat het gewicht enorm varieert tussen het moment dat de zon direct 
de westgevel bereikt en ze over de gebouwen ondergaat. ledere stralingspiek van de zon leidt direct 
tot verdamping van het systeem. Voor de analyse worden lijnstukken uit de grafiek genomen, gehele 
toe- of afnamen. In het lijnstuk, dat een aantal seconden duurt, wordt de hoeveelheid verdamping of 
condensatie bepaald door middel van het gewichtsverlies of -winst. Ook wordt voor ieder lijnstuk de 
gemiddelde hoeveelheid inkomende straling van de zon bepaald. Het quotiënt van deze twee 
waarden vormt het percentage van de zonnestraling dat wordt omgezet in verdamping (groen) of 
condensatie (rood), weergegeven in de bovenste grafiek van afbeelding 77. 

De gemiddelde zonnestraling die het systeem ontvangt in de periode dat de zon er direct op staat, is 
174,1 W/m 2

. De gemiddelde piekverdamping van een aantal perioden in de grafiek is 261,0 W/m 2
. 

Deze wordt ruimschoots gecompenseerd door de bijna tweemaal zo hoge condensatie van 498,3 
W/m 2

. Deze waarden zijn zo hoog, en in feite ruimschoots hoger dan de stralingsenergie op ieder 
moment, omdat ze in zeer korte tijd plaatsvinden en niet over een langere periode. De verdamping in 
deze periode verloopt daarbij gemiddeld 2,5 keer langzamer dan de condensatie, maar de 
hoeveelheid verdamping en condensatie is ongeveer gelijk. De piekcondensatie is hoger dan de 
piekverdam ping, omdat het in korter tijdsbestek plaatsvindt. Piekverdamping ontstaat op het 
moment dat de zonnestraling toeneemt over een bepaalde periode, piekcondensatie treedt op bij 
afname van de zonnestraling. Wat opvalt, is dat in deze hele periode van zonnestraling eigenlijk 
nauwelijks verdamping plaatsvindt, omdat verdamping en condensatie elkaar vrijwel compenseren. 
Pas vanaf 16:00 uur is een verdamping te zien, terwijl de straling in die periode terugloopt naar 
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Water absorption and evapotranspiration Greenwave 19 nov 2011 
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0 W/m 2
. Dit is tegenstrijdig aan de bewering dat een daling van de zonnestraling leidt tot 

piekcondensatie. Als wordt aangenomen dat op dit tijdstip de zon achter bebouwing verdwijnt en 
dus niet meer direct op de systemen schijnt, kan geconcludeerd worden dat piekverdamping en 
-condensatie alleen optreedt als de zon direct op de systemen schijnt. 

Nadere analyse van afbeelding 77 kan een verband laten zien tussen verdamping en zonnestraling. 
Door uit beide grafieken de tijd te filteren kunnen deze twee variabelen tegen elkaar worden 
uitgezet. Dit filteren gebeurt door de hellingshoek of raaklijn van beide grafieken te bepalen: het 
bereik wordt gedeeld door een vooraf bepaald domein van één minuut. Dit domein is opzettelijk 
klein gehouden, omdat de grafieken in korte tijd in vorm variëren. In afbeelding 78 is een eerste 
bewerking te zien in grafiekvorm. Hierin is de stralingsvermeerdering van de zon uitgezet in de tijd en 
ook de verdamping van het Greenwave-systeem in de tijd. 

In de grafiek van afbeelding 78 wordt het verwachte verband tussen de verdamping en de straling 
bevestigd. Hoewel de stralingsgrafiek geen fotokopie is van de verdamping, vertoont deze 
opmerkelijke gelijkheden in haar vorm. Onderling verschillen voornamelijk de hoogte van pieken en 
dalen en tot 12:00 verloopt de verdamping licht exponentieel, terwijl de straling lineair is. Om het 
onderlinge verband te kunnen zien, zijn voorgaande grafieken tegen elkaar uitgezet, in afbeelding 79. 
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Afbeelding 78 Verdamping Greenwave en zonnestraling 19 november 2011 
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Het vermoeden dat de verdamping lineair verloopt, is goed te zien in de grafiek. Het begin van de 
grafiek laat een licht exponentiële curve zien, in overeenstemming met de stralingsperiade tussen 
8:00 en 12:30 in afbeelding 78. De R2 van de lineaire trendlijn, een maatstaf voor variabiliteit in de 
statistiek, toont met 0,78 uit maximaall aan dat de lineariteit van de waarden aannemelijk is. Dat de 
waarden na 100 W/m 2 straling zo uit elkaar liggen komt doordat de stralingspieken en -dalen zo 
groot zijn, dat deze niet meer exact overeenkomen met de gewichtsvariatie die te zien is in 
afbeelding 77. Ook zijn de waarden tot 16:00 beschouwd en niet tot 17:00, omdat vanaf dat moment 
de straling naar 0 W/m 2 zakt, terwijl er toch verdamping optreedt. Dit bijzondere fenomeen is niet te 
verklaren met deze grafiek en er is dus een andere invloedsfactor die de verdamping tussen 16:00 en 
17:00 veroorzaakt. 

In afbeelding 80 is dezelfde grafiek te zien, maar nu is op de verticale as het verdampingsvermogen 
uitgezet. 
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Afbeelding 80 Verdumpingsvermogen Greenwave in relatie met straling 19 november 2011 

De grafiek in afbeelding 80 toont het verloop van de gemiddelde waarde van de verdamping op 19 
november 2011. Het gemiddelde verdampingsvermogen van de dag komt uit op 44,1 W/m 2 bij een 
gemiddelde straling van 91,2 W/m 2

. Dit komt overeen met 48,4% van de inkomende straling welke 
een fictief gebouw niet zou hebben bereikt op 19 november 2011. De grafiek van de werkelijke 
verdamping op 19 november ziet er anders uit, omdat er naast verdamping (een positieve waarde) 
ook condensatie (een negatieve waarde) is. Het verloop is dus een golvende grafiek van een grote 
amplitude, gezien de verdamping en condensatie in korte tijd, zie afbeelding 81. 
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Afbeelding 81 Verdamping (positief) en condensatie (negatief) Greenwave 19 november 2011 

De grafiek in afbeelding 811ijkt op de grafiek in afbeelding 78, alleen is in deze afbeelding de 
werkelijke verdamping en condensatie over de stralingsperiade te zien en niet cumulatief. Nog 
steeds is te zien dat wanneer de stralingsgrafiek stijgt, verdamping in het systeem plaatsvindt en vice 
versa. Gemiddeld over de gehele dag heeft wel meer verdamping plaatsgevonden dan condensatie 
op 19 november met gemiddeld de al genoemde 44,1 W/m 2• Er zijn voor alle droge dagen dergelijke 
grafieken geplot. De uitkomsten en gemiddelde voor het verdampingsvermogen van Greenwave en 
Wallflore® op droge dagen zijn te vinden in tabel 9. Voor Wallflore® zijn 18 bruikbare droge dagen 
beschouwd en voor Greenwave 23 droge dagen. 

Uit analyse van de gegevens uit tabel 9 blijkt dat het verdampingspercentage door straling bij het 
Greenwave-systeem ligt tussen de 16%- 36%. Het verdampingsvermogen ligt daarmee tussen de 5-
40 W/m 2

. Bij het Wallflore®-systeem ligt het verdampingspercentage tussen 4%-38%. Het 
verdampingsvermogen ligt daarmee tussen de 3- 31 W /m2

• Vanuit de bestaande theorie is bekend 
dat planten 20% - 40% van de inkomende stralingsenergie gebmiken voor evapotranspiratie [Krusche 
et al, 1982]. Voor het Greenwave-systeem geldt bijna hetzelfde, al ligt het minimum en maximum 
iets onder deze waarde. Het Wallflore®-systeem heeft een groter domein, waarbij het minimum ver 
onder de theoretische waarde ligt en het maximum vrijwel gelijk is daaraan. De gemiddelde 
verdamping door straling is voor Greenwave 26,5%, ofwel19,0 W/m 2 en voor Wallflore® 22,3%, 
ofwel16,1 W/m 2

, zie tabel 9. Hoe hoger de zonnestraling is die op een dag aanwezig is, hoe beter het 
lineaire verband tussen evapotranspiratie en de straling zichtbaar is. Verstoring van het patroon 
vindt plaats door wind, relatieve vochtigheid en temperatuur gedurende de stralingsperiode. 
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Gemiddeld Percentage Gemiddeld Percentage 
verdampings- verdamping verdamplngs- verdamping 

vermogen t.o.v. straling vermogen t.o.v. straling Gemiddelde 
Greenwave Greenwave Wallflore., Wallflore• straling 

(W/mz) (%) (W/m 2
} (%) (W/mz) 

18 45,2 41,0 8,8 7,9 111,4 

19 44, 1 48,4 10,5 11,5 91,3 

20 34,1 28,5 118,8 

21 29,4 27,9 104,9 
Geen verdamping 

22 21,3 27,8 76,8 

November 23 4,8 33 14,5 
2011 24 7,2 18,9 16,3 42,9 38,0 

25 3,5 

26 12,8 29,2 16,7 38 43,9 

28 41,4 33 17,7 14,1 125,5 

29 5,8 9,6 23,4 38,6 60,6 

30 22,6 21,3 39,6 37,4 105,9 

December 10 15,8 23,3 21,5 31,6 68,0 

2011 11 5,4 14,5 4,5 12,1 37,2 

10 15,2 56,5 14,9 55,3 26,9 

13 21,9 33,3 36,2 55,1 65,7 

14 14,4 23,8 22,1 36,6 60,4 

15 11 12,8 1,8 2 90,0 

Januari 16 11,3 9,7 4,2 3,6 116,7 

2012 17 10,2 9,4 2,2 2 110,0 

24 15,4 49,1 Geen 31,4 

25 7,7 25,6 14,7 48,7 30,2 

27 37,4 34,7 31,6 29,3 107,8 

29 3,6 24,8 Geen verdamping 14,4 

Totaal gemiddeld 19,0 27,7 16,1 27,8 69,2 

Totaal som 457,1 26,5 260,8 22,3 1650,4 
(Greenwave) 

1299,9 
llflore<D) 

Tabel 9 Gemiddelde verdamping Greenwave en Wallflore"' met straling op droge dagen 
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Een verklaring voor de heftige reactie van planten op (directe) straling wordt nu beschreven. 
Enerzijds is er de waterbalans in de bladhuid van planten en anderzijds is er de fotosynthese. 

Waterbalans bladhuid 
Op een zonnige dag neemt een blad de temperatuur aan waarbij evenveel energie via verdamping 
(latente warmte) en convectie (voelbare warmte) samen wordt afgegeven als het blad aan 
zonnestraling heeft opgenomen. Gewassen verdampen echter oo1k 's nachts, terwijl dan geen 
zonnestraling wordt opgenomen. Dat komt omdat de uitwisseling van energie via convectie 
tweerichtingsverkeer is. Wanneer een blad warmer is dan de omringende lucht, geeft het energie af 
aan de omringende lucht, maar is het blad koeler, dan onttrekt het energie aan de lucht [Stanghellini 
& Heuvelink, 2008] . 

Als de bladtemperatuur hoger is dan het dauwpunt van de lucht, vindt verdamping plaats. Hoeveel 
verdamping precies hangt af van de huidmondjes. Zo gauw als de bladtemperatuur onder het 
dauwpunt komt, keert de stroom waterdamp om en vindt condensatie plaats. Dat brengt energie 
(latente warmte) naar het blad. Bij voldoende zonnestraling is een blad warmer dan de lucht en 
wordt de stralingsenergie teruggegeven aan de omgeving, zowel in voelbare warmte als in 
verdamping. Bij relatief weinig of geen zonnestraling moet een deel of het geheel van de energie 
voor de verdamping komen uit voelbare warmte en moet het blad koeler zijn dan de lucht. Zodra de 
bladtemperatuur onder het dauwpunt komt, gaat de waterdampstroom andersom en treedt 
condensatie op in plaats van verdamping, zie afbeelding 82 [Stanghellini & Heuvelink, 2008]. De 
dauwpunttemperatuur was op 19 november 2011 vrijwel gelijk aan de omgevingstemperatuur 
tussen 12:30 en 17:00, waardoor bij de minste afkoeling van het blad al condensatie te zien was. 

" 

Afbeelding 82 Mechanisme verdamping en condensatie plantenblad afhankelijk van dauwpunt lucht en luchtvochtigheid 
[Stanghellini & Heuvelink, 2008] 

In een recent uitgevoerd onderzoek naar de transpiratie van planten (het uitstoten van water uit de 
huidmondjes aan de onderzijde van bladeren), blijkt dat er geen eenduidige theorie bestaat over de 
wijze waarop dit precies gebeurt. Een recent gevormde hypothese daarover kan licht werpen op de 
vraag waarom het gewicht op de betreffende dag zo sterk toe- of afnam, zonder al te diep op deze 
materie in te gaan. Onder invloed van straling van de zon verdampt water in het blad zelf. 
Tegelijkertijd verdwijnt er door transpiratie water uit de bladhuid. Het verschil tussen deze stromen 
bepaalt of er evaporatie of condensatie optreedt in en op de blad huid. De waterhuishouding van de 
plant blijft hierdoor in evenwicht. De bladhuid zal meer water transpireren als er water condenseert 
op de bladhuid en de bladhuid zal minder water naar buiten laten als er evaporatie plaatsvindt in de 
bladhuid. De motor voor dit proces is de straling die het blad ontvangt, omdat de temperatuur en de 
relatieve vochtigheid de verdamping in het blad activeert [Pieruschka et al, 2010]. 
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Fotosynthese 
Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in 
koolhydraten, zoals glucose. Dit proces vormt de basis voor het leven van autotrofen. Dit wordt 
vertaald in de volgende formule: 

De fotosynthese vindt alleen overdag plaats. Een grote fotosyntheseactiviteit betekent dat de plant 
de mogelijkheid heeft om snel te groeien, door temperatuur, licht en C02. Het water dat nodig is 
voor de reactie wordt onttrokken uit de plantencellen en wordt niet onttrokken aan de lucht. Bij een 
goede watervoorziening is er altijd voldoende water aanwezig voor een optimale fotosynthese. Bij de 
reactie wordt zogenaamd droog gewicht aangemaakt, dat een gewichtsverandering teweeg kan 
brengen. Plantgewicht vermeerdert door toegevoegd water en C02; de massa van de aarde blijft 
gelijk. 

Op 11 juli 2007 zag de netto fotosynthese van tomatenplanten in een kas, gemeten door de 
universiteit van Wageningen, eruit zoals in afbeelding 83. 
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Afbeelding 83 Netto fotosynthese kasgewas in 11mol COz/s/m 2 kas (links) en per m 2 blad (rechts) en zonnestraling 11 juli 
2007, Hoog= gemeten in de toplaag van het gewas, midden= midden in het gewas gemeten [Bontsema et al, 2011} 

Het verloop van de grafiek links in afbeelding 83 vertoont een niet te miskennen overeenkomst met 
het grafiekverloop van de gewichtsvariatie van het Greenwave-systeem op 19 november 2011 tussen 
12:30 en 17:00 in afbeelding 77. In het onderzoek dat gedaan is, hebben de onderzoekers een 
lineaire relatie geconstateerd tussen de straling {op het bladerdek) en de fotosynthese die 
plaatsvindt. Hoe hoger de ontvangen straling, hoe hoger de fotosynthese is. De fotosynthesereactie 
leidt tot waterdamp welke via stomata, luchtmondjes aan de onderzijde van bladeren, wordt 
uitgescheiden. Bij weinig wind zal de waterdamp ophopen onder de bladeren en stopt het 
watertransport, waardoor er niet meer water uit de plant verloren gaat. Het water in de reactie zorgt 
er mede voor dat de bladeren niet verbranden, dus de reactie is ook bedoeld om de plant zelf te 
koelen. 

Toch is er geen eenduidig antwoord op de vraag waarom de gewichtsvariatie van het Greenwave
systeem op 19 november 2011 zo groot was tussen 12:30 en 17:00. De fotosynthese levert wel wat 
gewichtsverschil op, maar dagelijks niet meer dan 40 gram, terwijl de gewichtsafname bij het 
Greenwave-systeem in één geval ongeveer 250 gram bedroeg in nog geen drie kwartier. Terwijl even 
daarvoor, in een kwartier tijd, een gewichtstoename werd geregistreerd van 200 gram. Deze 
hoeveelheden corresponderen simpelweg niet met de gewichtsvariatie door fotosynthese, hoewel 
het patroon va n gewichtsvariatie wel een relatie vertoont met de inkomende straling en de 
fotosynthese die daarmee gepaard gaat. 
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Als de eerste en tweede verklaring worden samengevoegd, zou een plausibele verklaring voor het 
patroon van het gewicht van het Greenwave-systeem op 19 november gegeven kunnen worden : 
ongehinderde zonnestraling daalt neer op de nog volle beplanting van het Greenwave-systeem. In de 
bladeren vindt op grote schaal fotosynthese .plaats. Bij dit proces wordt water onttrokken uit het 
substraat en in de vorm van waterdamp uitgescheiden aan de onderzijde van de bladeren als 
neveneffect voor het verkrijgen van C02• Water in de bladhuid verdampt onder invloed van 
inkomende straling en verlaat het blad, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Dit 
proces blijft doorgaan, totdat de bladtemperatuur onder de dauwpunttemperatuur van de lucht 
schiet als het resultaat van daling van de zonnestraling. Op dit moment condenseert waterdamp in 
de lucht op het blad en wordt het systeem weer zwaarder. 

Kortom : fotosynthese is nodig voor de enorme gewichtsvariatie, maar is niet de directe oorzaak 
ervan. De directe oorzaak is de verdamping in de bladhuid van bladeren en de condensatie erop 
onder invloed van straling, (dauwpunt)temperatuur en relatieve vochtigheid. 
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4.6.3.3 Neerslag 
Verdamping is de omzetting van water in waterdamp, waarbij warmte vereist is . De redenering is dat 
meer water leidt tot meer verdamping. Dus hoe harder de regen, hoe hoger de verdamping. Of dit 
ook werkelijk zo is, is te zien in afbeelding 84. 
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Afbeelding 84 Verdampingsvermogen systemen in relatie tot gevallen neerslag 

Op de horizontale as is oplopend in grootte de hoeveelheid regen die per dag gevallen is uitgezet. 
Wat allereerst opvalt, is dat de grafiek erg lijkt op de grafiek van de neerslagopvang van de systemen, 
weergegeven in afbeelding 63. Te zien is dat het verdampingsvermogen licht lijkt toe te nemen bij 
beide systemen, naarmate meer regen valt. Ook is te zien dat deze stijging lijkt te vertragen 
naarmate de neerslag groter wordt. Om te controleren of dit beeld klopt, zie afbeelding 85. 
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Afbeelding 85 Gemiddeld verdampingsvermogen systemen in relatie tot gecategoriseerde neerslag 

De trend volgt die van de neerslagopvang vrij nauwkeurig. Tot 13 mm loopt de grafiek steiler 
omhoog dan vanaf 13 mm, waar de verdamping van Greenwave nauwelijks boven de 50 W/m 2 

uitkomt. Wallflore® verdampt dan gemiddeld tegen de 35 W/m 2
• En dat verschil is tamelijk groot, 

maar is te verklaren uit de verdampingssnelheid van beide systemen. 
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Intermezzo verdamping neerslag 
De verdampingssnelheid wordt bepaald door de tijdsduur van de verdamping van iedere volledig 
verdampte bul op te meten, zoals ook voor 27 november 2011 gebeurd is, zie afbeelding 86. 
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Afbeeldlng86 Bepaling tijdsduur volledige verdamping bui Wallflore• 27 november 2011 

Als dit voor belde systemen wordt gedaan, kan een vergelijking tussen beide systemen getrokken 
worden over de hoeveelheid valledige verdamping en de gemiddelde verdampingstijd en 
-snelheid van de systemen. Zie tabellO voor het resultaat van alle meetdagen. 

Gem. verdamping regen per Verdampingstijd per Verdampingssnelheid per bui 
bui (mm) bui (uur) (mm/uur) 

I Wallflore" 0,10 1,34 0,13 
I Greenwave 0,19 1,69 0,25 
TebellO Gemiddelde verdamping en verdampingstljd en -snelheid van volledig verdampte buien van beide systemen 

De waarden zijn bepaald door het gemiddelde te nemen van alle afzonderlijk gemeten buien. Te 
zien is dat zowel de gemiddelde hoeveelheid verdamping, de verdampingssnelheid als het 
verdampingsvermogen (zie tabel 8) van het Greenwave-systeem bijna twee keer zo groot is als 
die van het Wallflore•-systeem. Dit komt doordat het Greenwave-systeem ook bijna twee keer 
zoveel opvangt als het Wallfloree-systeem (26,5% resp. 13,6%). Het materiaal van de bak van 
Greenwave Is niet ontworpen om water vast te houden, dus blijven het substraat en de 
beplanting over als veroorzakers van verdamping. Het vochtwerend doek van het Wallflore•
systeem Is niet bedoeld om water toe te laten, maar vangt wel veel water door condensatie of 
neerslag, zoals de cactussen in een woestijn. De fijne 'beharing' van het systeem zorgt voor een 
groot buitenoppervlak. Hoewel het oppervlak daarmee groter wordt, leidt dat blijkbaar niet tot 
meer verdamping, dus het materiaalgebruik van het systeem draagt niet significant bij aan de 
verdamping. Het contactoppervlak van het substraat aan de lucht zou kunnen bijdragen aan de 
extra neerslagverdamping van het Greenwave-systeem. Het Greenwave-systeem heeft 0,27 m2 

aan substraat aan het oppervlak per m2
• Als alleen het substraat zou bijdragen aan de 

verdamping, zou het oppervlak substraat aan de lucht bij het Wallflore•-systeem grofweg twee 
keer zo klein moeten zijn. Deze blijkt 0,22 m2 per m2 te bedragen, dus 22% minder dan 
Greenwave. Als ervan uitgegaan wordt dat beide substraten dezelfde verdamping toelaten, dan 
resteert de soort en het percentage van beplanting dat bijdraagt aan de andere helft van de 
verdamping van neerslag. Het Greenwave-systeem bezit een volgroeide geranium, die in staat 
blijkt veel water op te vangen en weer te verdampen. Er zitten veel bladeren op die samen veel 
oppervlak vertegenwoordigen en procentueel een groot deel van het systeem innemen. De plant 
verliest haar blad ook niet in de winter, hoewel deze wel dor wordt in de koude maanden. 
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4.6.3.4 Temperatuur 
De temperatuur in de meetperiode lligt ongeveer tussen de -1 en 8 °C. Een plant is afhankelijk van 
straling voor haar werking. Op momenten dat de straling hoog was, bleek de temperatuur over het 
algemeen laag te zijn, toe te schrijven aan bewolking die warmte eronder beter vasthoudt. De 
temperatuur bepaalt ook de hoeveelheid vocht die kan worden opgenomen in de lucht. Bij een 
hogere temperatuur kan meer water worden vastgehouden in de lucht, dus is de verwachting dat de 
opnamecapaciteit in de lucht een relatie vertoont met de temperatuur. Daardoor is de verwachting 
gewekt dat hoe hoger de omgevingstemperatuur is, hoe hoger de verdamping wordt. De grafiek 
hiervan is te zien in afbeelding 87. 
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Afbeelding 87 Verdampingsvermogen systemen in relatie tot temperatuur 

Uit deze grafiek valt op te maken dat het verdampingsvermogen van beide systemen rond de 0 W/m 2 

bedraagt als de temperatuur onder de 2 °C ligt. Daarna is het verloop onzeker. Verdampingswaarden 
tussen de 5 en 80 W/m 2 zijn daarbij gemeten met als trend een licht stijgende lijn. Of dit ook zo is 
laat de gecategoriseerde grafiek in afbeelding 88 zien. 
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Average evaporative power relative to temperature 
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Afbeelding 88 Gemiddeld verdampingsvermogen systemen in relatie tot gecategoriseerde temperatuur 

De grafiek vertoont, zoals verwacht, een lichte stijging tot 6 °C. Verrassend genoeg zet de grafiek 
daarna een daling in, waardoor er niet met zekerheid een relatie is aan te wijzen tussen de 
verdamping en de temperatuur. De aanname van de hypothese dat de waterdampcapaciteit de 
hoeveelheid verdamping bepaalt is een stap dichterbij gekomen. Alles hangt af van de relatieve 
vochtigheid. 

4.6.3.5 Relatieve vochtigheid 

8 

De relatieve vochtigheid is een maat voor de verhouding van de hoeveelheid waterdamp in de lucht 
en de maximale hoeveelheid waterdamp die bij een bepaalde temperatuur in de lucht kan zitten. De 
verwachting is dat hoe hoger de relatieve vochtigheid is, hoe lager het verdampingsvermogen van de 
systemen is. Zie afbeelding 89 voor de verhouding tussen verdamping en R.V. 

De overeenkomst tussen deze grafiek en de grafiek in afbeelding 87 is treffend, hoewel niet hetzelfde. 
Bij verticale spiegeling van deze grafiek is de relatie niet te miskennen. Deze grafiek begint met een 

verdampingsbereik tussen de 0 en 100 W/m 2 en convergeert, naarmate de R.V. hoger wordt, naar 
een verdamping tussen de 0 en 30 W/m 2

• Er lijkt daarbij weinig verschil te zijn tussen beide systemen. 
Daartussenin lijken de waarden geleidelijk af te nemen, maar de waarden liggen dermate ver uit 
elkaar dat het moeilijk te zeggen valt . Daarom zijn ook deze waarden gemiddeld om het verband te 
zien (afbeelding 90). 
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Evaporative power relative to relative humidity 
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Afbeelding 89 Verdampingsvermogen systemen in relatie tot relatieve vochtigheid 

Average evaporative power relative to relative humidity 
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Afbeelding 90 Gemiddeld verdampingsvermogen systemen in relatie tot gecategoriseerde relatieve vochtigheid 

Ook deze grafiek lijkt sterk op de gemiddelde grafiek in afbeelding 88, maar dan wederom verticaal 
gespiegeld . Tot een R.V. van 75% loopt de verdamping op. Daarna loopt deze lineair af tot 85% en 
vlakt de curve af. Deze grafiek duidt, net als de grafiek met de temperatuur, geen overduidelijke 
relatie aan tussen het verdampingsvermogen en de R.V., hoewel de curve ook hier niet heel grillig is, 
zoals bij de straling het geval is. De combinatie van temperatuur en R.V. zal waarschijnlijk een 
duidelijker verband met het verdampingsvermogen laten zien. 
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4.6.3.6 Resterende waterdampcapaciteit lucht 
Deze waarde wordt niet gemeten, maar berekend. Gegeven in de literatuur zijn de maximale 
dampgehaltes (X,a1) bij diverse temperaturen in g/kg [Bakker, F.E. et al, 2010]. Aangezien de 
temperatuur en de R.V. gemeten zijn, kan bepaald worden hoeveel waterdamp er nog in de lucht kan 
voordat deze verzadigd raakt. De hoogte van deze resterende hoeveelheid waterdamp in de lucht 
geeft aan hoe groot het verdampingsvermogen op dat moment is. De verwachting is dat het 
verdampingsvermogen toeneemt naarmate er meer waterdamp kan worden opgenomen in de lucht. 
De relatie is terug te vinden in afbeelding 91. 
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Afbeelding 91 Verdampingsvermogen systemen in relatie tot resterend waterdampgehalte lucht 

Hoewel het domein van de grafiek niet hoogis-van 0,6 g/kg tot 2,1 g/kg -loopt het 
verdampingsvermogen hier gestaag op van ongeveer 10 W/m2 tot 50 W/m2

• Deze toename lijkt 
lineair te verlopen, maar voor zekerheid hierover is een middeling gemaakt, te zien in afbeelding 92. 

Deze grafiek geeft aan dat de relatie tussen het resterend waterdampgehalte en het 
verdampingsvermogen van de systemen vrijwellineair is. De hypothese dat niet de temperatuur en 
R.V. afzonderlijk, maar het waterdampgehalte bepalend is voor het verdampingsvermogen van de 
systemen is hiermee aangenomen. 

Om de potentie van het verdampingsvermogen in Nederland te duiden, volgt afbeelding 93, waarin 
een grafiek is uitgezet van de temperatuur, R.V. en het resterende waterdampgehalte zoals 
gemiddeld voorkomt in De Bilt, Nederland. 

In deze grafiek is ook de omgekeerde relatie tussen temperatuur en R.V. goed te zien, aangezien de 
curven van de grafieken onderling lijken te spiegelen. Wat ook opvalt, is dat de meting heeft 
plaatsgevonden in de periode dat het gemiddelde resterende waterdampgehalte het laagst is gezien 
het hele jaar. Tot slot is er nog een factor die bijdraagt aan de verdamping en niet de minst 
belangrijke. 
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Average evaporative power relative to remaining va por content air 
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Afbeelding 92 Gemiddeld verdampingsvermogen systemen in relatie tot gecategoriseerde resterend waterdampgehalte 

Remaining water va por content De Bilt, the Netherlands 
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4.6.3.7 Windsnelheid 
De lucht kan nog zo droog zijn, maar als deze niet ververst wordt, kan er geen extra verdamping in 
plaatsvinden. Bij windstilte vormt zich een verzadigd luchtlaagje voor de groene-gevelsystemen, 
waardoor er meer verdamping optreedt. De verwachting is dat hoe meer wind er waait, hoe meer 
aanvoer van droge(re) lucht er is, hoe hoger het verdampingsvermogen zal zijn. Zie afbeelding 94 
voor de grafiek, uitgezet tegen de gemeten windsnelheid. 
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Afbeelding 94 Verdampingsvermogen systemen in relatie tot windsnelheid 

Het verloop van deze grafiek volgt het duidelijkst van alle grafieken hiervoor een lineaire trend. De 
waarden liggen dicht bij elkaar. Hier is ook duideljjk te zien dat Wallflore® condensatie laat zien, dus 
warmte produceert, bij windsnelheden onder de 0,5 m/s. Het Greenwave-systeem kent nooit 
condensatie en produceert dus alleen maar koeling over de dag bekeken. Om te bevestigen of het 
klopt dat deze grafiek voor beide systemen een lineair verloop kent, volgt nu afbeelding 95. 
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Average evaporative power relative to wind speed 
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Afbeelding 95 Gemiddeld verdampingsvermogen systemen in relatie tot gecategoriseerde windsnelheid 

Na bestudering van deze grafiek blijkt dat de grafieklijnen van beide systemen lineair zijn, hoewel ze 
licht exponentieellijken te zijn. Dit komt echter omdat de verdamping van de laatste categorie (>2,5 
m/s) veel hoger is dan de andere, door de hogere windsnelheden die hierin meegenomen zij1n. Dit 
effect is voor beide systemen praktisch even groot. 

4.6.4 Gemeten verdamping & FAO Penman-Monteith-model 
Op basis van de verzamelde weergegevens kan met het FAO Penman-Monteith-model de referentie
evapotranspiratie (ET 0 ) van de proefperiode worden bepaald. Het betreft hierbij een benadering van 
de verdamping die plaatsvindt op één horizontale vierkante meter, in een omvangrijk oppervlak met 
groen gras van gelijke hoogte, actief groeiend en voldoende bewaterd. De metingen van de 
evapotranspiratie zijn, in tegenstelling tot het FAO Penman-Monteith-model, gebaseerd op de 
geteste groene gevelsystemen. Hierbij gaat het om een westelijk georiënteerde verticale vierkante 
meter met een relatief klein oppervlak en een gevarieerde beplanting. Daarnaast wijkt de bewatering 
af van het model, deels is er geïrrigeerd en een deel van de bewatering wordt uit neerslag betrokken. 
In het model wordt ook de grondverdamping niet beschouwd, terwijl deze in de gemeten situaties 
wel worden meegenomen. 

Hoewel de referentiesituatie sterk afwijkt van de gemeten situatie, kan mogelijk toch een 
overeenkomst worden gevonden. In afbeelding 96 zijn zowel de ET0 van de proefperiode als de 
gemeten verdamping van het Wallflore® systeem weergegeven . In ET0 worden enkele van de 
factoren die we eerder als significant hebben bestempeld meegenomen. Zo worden onder andere de 
windsnelheid, de temperatuur en de relatieve vochtigheid (dus ook de resterende opnamecapaciteit 
van de lucht) verrekend. De neerslag, die ook een directe en significante invloed heeft op de 
evapotranspiratie, wordt niet in de ET0 verrekend. Om de invloed van de neerslagopvang te kunnen 
zien, is ook deze in afbeelding 96 weergegeven. De irrigatie, die net als de neerslagopvang ook een 
directe invloed heeft op de evapotranspiratie, is niet weergegeven omdat deze constant plaatsvindt . 
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Uit de grafiek blijkt dat de ET0 dicht bij de gemeten evapotranspiratie ligt. Vooral in de perioden waar 
geen neerslag is opgenomen, is goed te zien dat de gemeten evapotranspiratie om de ET0 schommelt. 
Daarnaast blijkt de neerslagopvang, die eerder bestempeld is als significant, van invloed te zijn op de 
gemeten evapotranspiratie. Zo is goed te zien dat het overgrote deel van de positieve afwijking 
samenvalt met de waargenomen neerslagopvang. 

In de grafiek is ook te zien dat toename van de evapotranspiratie in sommige gevallen later optreedt 
dan de neerslagopvang. Dit komt voor wanneer de neerslagopvang laat in de avond plaatsvindt en de 
resulterende evapotranspiratie pas de opvolgende dag zichtbaar wordt. Hierdoor kan ook de 
gemeten evapotranspiratie van de dag van de neerslagopvang worden gedrukt. 

Een opvallend verschijnsel is zichtbaar van 15 tot en met 18 januari. Hier wordt de gemeten 
evapotranspiratie negatief. Een verklaring kan worden gevonden in de gemeten 
minimumtemperatuur. Gedurende deze vier dagend is deze namelijk negatief. Mogelijk bevriest een 
deel van het water dat in het paneel aanwezig is, waardoor uitstroming wordt verminderd. Door de 
constante irrigatie wordt een gemiddelde gewichtstoename veroorzaakt, waardoor de 
gewichtsafname door evapotranspiratie als negatief wordt beoordeeld. 

In afbeelding 97 zijn de ET0 en de gemeten verdamping van het Greenwave-systeem weergegeven. 
Wederom is hierbij de neerslagopvang van het systeem weergegeven . Hoewel de irrigatie eenmalig 
(2 december) in de proefperiode is voorgekomen, is deze ook hier niet weergegeven . Omdat diverse 
data van deze en de volgende dag ontbraken, zijn deze dagen buiten beschouwing gelaten en 
worden deze niet weergegeven. 
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Ook in deze grafiek is goed te zien dat de ET0 dicht bij de gemeten evapotranspiratie ligt. 'In de 
perioden waar geen neerslag is opgenomen, ligt de gemeten evapotranspiratie net onder de ET0 . 

Daarnaast is goed te zien dat de neerslagopvang hier nog beter overeenkomt met de positieve 
afwijking van de ET0. Ook hier kan de vertraagde gemeten evapotranspiratie worden toegekend aan 
neerslag laat op de voorafgaande dag. 

In afbeelding 98 is de ET0 op basis van een langjarig gemiddelde weergegeven. Daarbij is ook de ET0 

van de proefperiode weergegeven . Door deze langs elkaar te zetten is het mogelijk om de 
omstandigheden tijdens proefperiode te vergelijken met de gemiddelde waarden. 
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In de grafiek is goed te zien dat de gemiddelde ET0 gedurende de proefperiode onder de langjarige 
ET0 ligt. Doordat de gemiddelde afwijking ten opzichte van het langjarig gemiddelde 18% bedraagt, 
zou de gemeten evapotranspiratie met deze waarde verhoogd moeten worden om op het lange 
termijngemiddelde terecht te komen. 

Om de mate te kunnen bepalen waarin de geteste groene-gevelsystemen afwijken van de referentie
evapotranspiratie, moet een omrekenfactor worden bepaald. Het Penman-Monteith-model gaat 
voor de bepaling van de ET0 uit van verdamping in een droge periode, hierdoor moet de 
evapotranspiratie van de testpanelen zonder invloed van neerslag worden beschouwd. Daarnaast 
wordt een droge evapotranspiratie beschouwd omdat de neerslag enerzijds een grote invloed heeft 
op de evapotranspiratie, maar anderzijds ook zeer veranderlijk is. Hierdoor zou de berekende situatie 
een grote afwijking van de reële situatie kunnen vertonen. In afbeelding 99 zijn zowel de droge 
evapotranspiratie als de ET0 weergegeven. 
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Afbeelding 99 ET0 proefperiode en droge evapotranspiratie Wallflore .. en Greenwave 

Het is goed te zien dat de gemeten droge evapotranspiratie voor Wallflore® dicht bij de bepaalde ET0 

ligt. De gemiddelde afwijking ligt onder de ET0 en is slechts 7,8%. Het Greenwave systeem ligt ook 
onder deze waarde en kent met 23,5% een grotere afwijking van de bepaalde ET0• 

Met zowel de afwijking van het langjarig gemiddelde als de afwijking van de droge evapotranspiratie 
kan de omrekenfactor voor de beide systemen worden bepaald. Voor de omrekening naar het 
langjarige gemiddelde moet de ET0 positief worden bijgesteld, voor de omrekening naar de systeem
evapotranspiratie moet de ET0 negatief worden bijgesteld. Hiermee komt de omrekenfactor van 
Wallflore® op 1,12, een positieve bijstelling van 12%, en voor Greenwave op 0,97, een negatieve 
bijstelling van 3%. In afbeelding 100 is met de verrekening van de ET0 een langetermijnprognose voor 
zowel het Wallflore® als het Greenwave systeem te zien. 

Om naast de verdamping bij een goede irrigatie ook iets te kunnen zeggen over de additionele 
verdamping die onder invloed van de neerslag optreedt, moet de opgetreden evapotranspiratie door 
middel van de gevallen neerslag worden gerelateerd aan de gemiddelde neerslag. Met 
maandgemiddelden kan de verwachte neerslag worden bepaald. Deze hoeveelheid komt lager uit 
dan de hoeveelheid gemeten neerslag. Middels een verrekeningsfactor kunnen ook hier de 
meetgegevens worden verrekend naar langjarig gemiddelde. Door gebruik te maken van 
maandgemiddelden voor de neerslag kan de gemiddelde additionele evapotranspiratie ten gevolge 
van neerslag worden bepaald . Een centraal voortschrijdend gemiddelde van de 
langetermijnprognose van de evapotranspiratie onder invloed van neerslag is in afbeelding 101 
weergegeven. 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat - Waterbalans groene gevel 
P.M. F. van de Wouw & E.J.M . Ros 

-94-



> 
(1) 

'1:l 

2,5 

Long-term average ET0 Eindhoven & evapotranspiration 
prognosis WaiiFiore & Greenwave 

#------- ... ,."", -.... , 
Ê 2,0 , ---- ... - -------------,' "".,....... ~' 

, ",.# -.._ ' 

E 
g 1,5 
..... 
(1) .... 

-~ 1,0 
c 
(1) .... 
0 0 5 
Q. ' 
(1) 

> w 
0,0 

jan feb 

,' ,,' ........ ', 
, ~' ..... ' , , ' , , , , , , , ," 

mar apr may jun jul 

Month 

aug sep 

--Central moving average ET0 (mm/day) 
---· Evapotranspiration Greenwave (mm) 
---· Evapotranspiration WaiiFiore (mm) 

oct nov 

Afbeelding 100 Langetermijnprognose droge evapotranspiratie Wallf/ore"' en Greenwave 

2,5 

> 
~ 2,0 -E 
E 
c 1,5 
0 ·.;:; 
(1) .... 
-~ 1,0 
c 
(1) .... 
& 
~ 0,5 
w 

0,0 
jan 

Long-term average ET o Eindhoven & evapotranspiration 
prognosis WaiiFiore & Greenwave 

feb mar apr may jun jul 

Month 
--- Centralmoving avPrage ET0 (mm/day) 

----- Evapotranspiration <Jrei'IW·!ilVI' (mm) 

----- Evapotranspir<~tion WaiiFiorl' (mmi 

aug sep oei nov 

- Ct>ntral moving average evapotranspiration ind. precipitation Greenv-!ave (mm) 

- Central moving average evapotrans1>ir ation ind. preapitation WaiiFiore (mm) 

Afbeelding 101 Langetermijnprognose evapotranspiratie Wallflore"' en Greenwave onder invloed van neerslag 

Groene-gevel systeem voor een tropisch klimaat -Waterbalans groene gevel 
P.M .F van de Wouw & E.J.M . Ros 

-95-

dec 

dec 



Uit de grafiek valt op te maken dat het Greenwave-systeem een grotere toename van de 
evapotranspiratie door neerslag kent dan het Wallflore®-systeem. Daarnaast is ook te zien dat de 
neerslag gedurende het jaar een variabele invloed op de evapotranspiratie heeft. Uit deze 
jaarbenadering kan de gemiddelde potentiële evapotranspiratie per dag en per jaar en het 
gegenereerde koelvermogen worden bepaald. Dit is weergegeven in tabel11. 

Greenwave Wallflore~ 

Potentiële maximale evapotranspiratie mm/dag 1,9 2,3 

Potentiële gemiddelde evapotranspiratie mm/dag 1,4 1,6 

Potentiële gemiddelde evapotranspiratie W/m 2/dag 37,1 41,3 

Potentiële evapotranspiratie mm/jaar 518,3 576,5 

Potentiële evapotranspiratie kWh/m1/jaar 325,4 361,9 

Tabelll Potentiele evapotronsplfotle Greenwave en Wollf/ore'" 
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4.7 Gewithtsverandering systemen: de waterbuffer 

4.7.1 Gemiddelde gewichtsvoriotie 
Wat overblijft in de waterbalans is de waterbuffer. Het systeem neemt af of toe in de tijd, afhankelijk 
van een aantal factoren. De verwachte factoren die daaraan kunnen bijdragen zijn irrigatie, 
weersinvloeden zoals neerslag, wind, R.V., temperatuur of straling, plantgroei of -sterfte, tertiaire 
factoren zoals fauna of brand, etc. Een combinatie van deze factoren is ook niet uitgesloten. Ervan 
uitgaande dat de planten niet van gewicht veranderen en er geen tertiaire factoren aan te pas zijn 
gekomen, blijven twee factoren over: irrigatie en het weer. 

Allereerst is de echte gewichtstoename en -afname bepaald van de systemen, dus inclusief de 
verkregen irrigatie en exclusief de uitstroom. Deze data worden gegeven door de weegschalen, 
zonder enige nabewerking behalve de omrekening naar seconden. Om te veel afwijking in de 
waarden te voorkomen, worden ook deze waarden eerst vijf minuten voortschrijdend gemiddeld. De 
eerste en laatste waarde worden als maatstaf aangehouden voor gewichtsvariatie. Zie tabel12 voor 
de gemiddelde gewichtsvariatie van beide systemen per dag. 

Tabel12 Gemiddelde gewichtsvariatie systemen per dag 

De waarden geven aan dat de systemen per dag niet echt zwaarder of lichter worden. Dit was ook de 
insteek, aangezien deze evenwichtssituatie ook gewenst was voor zowel het onderzoek als in de 
werkelijke situatie, tegen de gevel van een gebouw. 

4.7.2 Analyse gewichtsvoriotie Wol/flore"' 
Bij de analyse van de systemen is allereerst gekeken naar de irrigatie en de uitstroom. Daarnaast is 
gekeken naar de regenval, aangezien deze door de neerslagopvang bijdraagt aan gewichtstoename 
van de systemen. Aangezien de neerslagopvang naar verwachting het meest zal bijdragen aan het 
gewichtsverschil, is deze uitgezet tegen de gewichtsvariatie, zoals te zien is voor het Wallflore®
systeem in afbeelding 102. 
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Afbeelding 102 Gewichtsvariatie Wallflore"> door neerslag, wind, irrigatie en uitstroom 

Uit de grafiek in de afbeelding blijkt dat de irrigatie en uitstroom nauwelijks invloed lijken uit te 
oefenen op het gewichtsverschil. De curve van de uitstroom volgt namelijk maar zeer gedeeltelijk die 
van het gewicht. Bovendien is de verwachting dat wanneer de uitstroom hoger wordt, het systeem 
relatief lichter wordt, maar het wordt juist zwaarder. De irrigatie is een vaste hoeveelheid, niet 
afhankelijk van regen, en heeft een vergelijkbare curve met de uitstroom, zoals ook al te zien was in 
afbeelding 71. De horizontale as, met daarin oplopend de gemiddelde hoeveelheid regen die op een 
dag valt, leidt ook niet tot een duidelijke stijging van het gewicht. De sinusvorm lijkt ergens anders 
vandaan te komen en wel van een andere weersinvloed: de windsnelheid. 

>6 

Zoals te zien is in de grafiek is een analyse uitgevoerd van het effect van de windsnelheid op het 
gewicht van het systeem. Stijging van de wind leidt in alle gevallen tot een daling van het gewicht van 
het systeem. Daling van de wind leidt in bijna alle gevallen tot een stijging van het gewicht van het 
systeem. De curve van de wind is daarmee feitelijk een spiegeling van de gewichtscurve. Uit deze 
constatering rees de verwachting dat er een bepaalde windsnelheid nodig zou zijn bij een bepaalde 
neerslaghoeveelheid, die ervoor zou zorgen dat het systeem over de hele dag lichter- in de grafiek 
negatief- zou laten worden . Het blijkt dat er een grens in de windsnelheid kan worden gegeven 
waarboven het Wallflore®-systeem gewicht verliest. Deze grens verloopt lineair van 1,65 m/s tot 2 
m/s, bij een neerslag tussen 0 en 6 mm, zoals te zien in afbeelding 102. Samenvattend kan gesteld 
worden dat een gemiddelde windsnelheid op een dag van boven de 2,3 m/s het systeem lichter 
maakt, ongeacht de regenval die dag. 
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4.7.3 Analyse gewichtsvariatie Greenwave 
Voor het Greenwave-systeem is eenzelfde analyse gemaakt. De gewichtsvariatie is ook hier uitgezet 
tegen de gevallen neerslag, samen te zien met de irrigatie en de uitstroom. De grafiek is te zien in 
afbeelding 103. 
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Afbeelding 103 Gewichtsvariatie Greenwave door neerslag, irrigatie en uitstroom 
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De curve laat een toename zien van het gewichtsverschi·l, naarmate de dagen natter zijn. De wind 
bleek niet van doorslaggevende invloed te zijn, noch de irrigatie. De uitstroom volgt nauwgezetter de 
curve van het gewichtsverschil, maar ook hier geldt dat een toename van de hoeveelheid uitstroom, 
het systeem juist lichter zou moeten maken. Concreet houdt het in dat de neerslag die het systeem 
heeft opgevangen bepaalt of het systeem toeneemt in gewicht. Als de neerslag gemiddeld uitkomt 
boven de 4 mm neemt het systeem in gewicht toe op een dag. Als de neerslag onder de 4 mm blijft, 
neemt het gewicht van het systeem af, maar nooit veel. 
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4.8 Waterbalans 

ledere factor van de waterbalans is nu besproken en kan worden ,ingevuld in de eerder nog lege 
waterbalans. Het resultaat zal meer inzicht geven in de grootte van de waterstromen en daarmee 
houvast kunnen bieden voor ontwerpers en gebruikers over de hoeveelheid irrigatie die nodig is, de 
hoeveelheid water die het systeem wegvangt en de mate van verdamping. In afbeelding 104 zijn alle 
waarden van de waterstromen van het Wallflore®-systeem weergegeven in zowel millimeters als 
percentages. 
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Wallflore® 
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Afbeelding 104 Waterbalans Wallflare«>-systeem in millimeters per dag en in percentages t.a.v. neerslag 

In de waterbalans is te zien dat een groot deel van de neerslag niet in het systeem wordt opgenomen, 
daarnaast kent het systeem ook een relatief grote irrigatiestroom. Wanneer beide stromen in een 
grotere mate gekoppeld zouden kunnen worden, neemt de benodigde additionele irrigatie af. 

Duidelijk is te zien dat een groot deel van de uitgaande waterstroom bij het Wallflore®-systeem 
bestaat uit runoff & throughflow. In eerste instantie lijkt dit op verspilling van water, maar doordat 
deze uitstroming slechts 0,37mm/dag minder is dan de instroom, is een stapeling van meerdere 
systemen mogelijk. Hierbij wordt de runoff & throughflow-stroom van het bovenliggend systeem 
aangewend voor de irrigatie van een onderliggend systeem en is een kleiner aantal druppelleidingen 
mogelijk. Uiteraard vermindert de doorstroming bij ieder paneel en worden er ook voedingsstoffen 
uit het water opgenomen, de mogelijkheid tot stapeling is hierdoor beperkt . Uiteraard behoort 
opvang en hergebruik van uitstromend water hier ook tot de mogelijkheden. 
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In afbeelding 105 zijn de waarden van de waterstromen van het Greenwave-systeem weergegeven. 

Greenwave 
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Afbeelding 105 Waterbalans Greenwave-systeem in millimeters per dag en in percentages t.o.v. neerslag 

Omdat zowel bij de waterbalans van Wallflore® als bij de waterbalans van Greenwave de neerslag 
per m2 is beschouwd als 100%, is het mogelijk om de onderlinge verhoudingen tussen de 
waterstromen van de verschillende systemen te beschouwen. 

Wat opvalt, is dat de irrigatie van het Wallflore®-systeem dagelijks 21 keer zo groot is als dat van het 
Greenwave-systeem, terwijl daarentegen de neerslagopvang van het Greenwave-systeem 2 keer zo 
groot is als die van het Wallflore®-systeem. Maar de hoeveelheid verdamping van het Wallflore®
systeem verschilt met 0,75 mm slechts minimaal van dat van Greenwave met 0,81 mm. 

Het percentage van neerslag dat wordt opgevangen door beide systemen, respectievelijk 13,6% en 
26,5% voor WaiiNore® en Greenwave, kan niet vergeleken worden met de waterretentie van 
groendaken (60%- 100%) die beschreven staat in de theoretische achtergrond. Dit komt omdat in de 
onderzoeken naar de waterretentie van groendaken is uitgegaan van een neerslagopvang van 100%. 
Met behulp van de hoeveelheid uitstroom werd bepaald over neerslagretentie in het dak had 
plaatsgevonden. Dit is een fundamenteel verschil met dit onderzoek, aangezien hier niet wordt 
uitgegaan van een neerslagopvang van 100%, maar deze juist bepaald is. 

Wanneer de interne waterbalans van de systemen wordt beschouwd, wordt de totale neerslag 
buiten beschouwing gelaten en wordt het totaal aan ingaande stromen op 100% gesteld. Voor het 
Wallflore®-systeem is dit in afbeelding 106 weergegeven. 
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2,12 mm water gaat dagelijks het Wallflore®-systeem in en er komt 2,06 mm uit. Daarvan is 38,2% 
verdamping en 61,6% runoff & throughflow. 

De condensatie is met stippellijnen aangegeven, omdat deze wel plaatsvindt in het systeem, maar 
gecompenseerd wordt met evapotranspiratie, die iedere dag gemiddeld in grotere mate optreedt. 
Hetzelfde geldt voor de waterbalans van het Greenwave-systeem, te zien in afbeelding 107. 

0,99 mm water gaat er dagelijks het Greenwave-systeem in en 1,02 mm komt eruit. Dit is twee keer 
zo weinig als het Wallflore®-systeem. 79,2% daarvan is verdamping en 20,8% is runoff & throughflow. 

In het Wallflore®-systeem wordt in totaal 0, 75 mm verdampt per dag en het Greenwave-systeem 
verdampt 0,81 mm. Uit een snelle berekening met behulp van een Penman-Monteith-model 
-dat de verdamping in mm van een gewaslaag bepaalt- blijkt dat deze hoeveelheid verdamping 
voor beide systemen overeenkomt met die van een boslandschap (waarin 0,8 mm verdamping 
gebruikeHik is onder standaardomstandigheden voor Nederland). Het model gaat echter uit van een 
gemiddelde verdamping over het hele jaar, en niet specifiek voor het koude seizoen. De in paragraaf 
4.6.4. genoemde gemiddelde waarde tussen 1,4 mm/dag en 1,6 mm/dag voor respectievelijk 
Greenwave en Wallflore®, toont een verdamping aan die meer overeenkomt met een graslandschap 
in Nederland (1,3 mm/dag). Deze benadering is terug te vinden in bijlage 6. 

0,75 mm verdamping van het Wallflore®-systeem komt overeen met 172 kWh per m2 gevel per jaar 
aan koeling. 0,81 mm verdamping van het Greenwave-systeem komt overeen met 186 kWh koeling 
per m2 gevel per jaar. Om te controleren of dit reëel is, wordt teruggegrepen op bestaand onderzoek. 

Bestaand praktisch onderzoek naar de evaporatieve waarde van groene gevels is schaars en blijft bij 
de verdamping van een inhoud teelaarde met daarin planten. Zo blijkt uit Duits onderzoek naar het 
koelvermogen van een plantenbak van 0,4 m3 dat deze 1483 kWh per jaar aan koeling produceert 
[Köhler, 2008; Bass & Baskaran, 2003]. Uit een onderzoek met een grondgebonden groene
gevelsysteem bleek een verdamping van 10 tot 15 l/m2 plantenbakoppervlak plaats te vinden op een 
gebouw van 20 m hoogte, overeenkomstig met maximaal 280 kWh koelvermogen per gevel per dag. 
In de theorie wordt verder uitgegaan van een verdampingskoeling van 0,68 kWh per mm water. De 
onderzoekers in dat onderzoek stonden versteld van de grote hoeveelheid verdamping die 
plaatsvond [Reichmann et al, 2010]. Dit geldt voor dit onderzoek niet anders. In dit praktisch 
onderzoek wordt uitgegaan van een verdampingskoeling van water van 0,63 kWh door een 

verdampingswarmte (~vH) van 2,26 · 106 J per kg. De in dit onderzoek vastgestelde waarde voor 
koeling lijkt dus plausibel gezien de in ander onderzoek voorkomende waarden van koelvermogen. 

Het is aannemelijk dat de evapotranspiratie de omgevingstemperatuur van de groene gevel 
beïnvloedt, zoals in vele onderzoeken over de hele wereld al bleek in het deelonderzoek 'Thermisch 
comfort' van deze casestudy. Naast de isolerende werking en de schaduwwerking van de groene 
gevel, kan de evaporatieve koeling met zekerheid worden bijgeschreven in het rijtje van oorzaken 
van koeling door de groene gevel. Het is aan de ontwerpers van de groene gevel de taak om de 
'gratis' adiabatische koeling die de gevel ,presteert, om te zetten in thermisch binnencomfort zonder 
additionele energiekosten. 
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5 Conclusie 

Groene-gevelsystemen blijken zowel neerslag af te kunnen vangen als vermogen te hebben om te 
koelen door verdamping. Middels het testen van twee verschillende systemen is een indicatie te 
maken over precieze kwantiteiten. De uitkomsten zijn waterbalansen van beide 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). De 
neerslagopname is het percentage van de neersl'agopvang dat de bodem niet bereikt, maar in het 
systeem blijften/of eruit verdampt. 

Het Greenwave-systeem heeft in deze opstelling de meeste voordelen ten opzichte van het 
Wallflore®-systeem. Ten eerste vangt het Greenwave-systeem bijna tweemaal zoveel neerslag door 
de vorm van de bakken van het systeem. Greenwave vangt namelijk 26,5% van alle gevallen neerslag 
op 1 m2 en Wallflore® 13,6%. De neerslagopvang van beide systemen neemt wel af naarmate de bui 
groter wordt. Omdat de helft van de buien onder de 0,3 mm groot is en omdat juist de kleine buien 
iets beter worden opgevangen dan de grote buien, verloopt de grafiek concaaf naar een horizontale 
asymptoot: het verzadigingspunt. Dit wordt bereikt vanaf buien van 13 mm voor beide systemen. Het 
Greenwave-systeem kan niet meer vangen dan 2,6 mm en het Wallflore®-systeem vangt niet meer 
dan 1,3 mm. Alle buien vallen gemiddeld onder een hoek van 4,3 ° ten opzichte van de westgevel 
door wind driven ra in (WDR), maar er is geen duidelijke verband tussen de hoek van inval en de 
grootte van de opvang. Dit en het feit dat beide systemen een neerslagopvang lieten zien bij 
ongeveer 80% van alle buien zonder WDR, geeft aan dat de systemen geen WDR nodig hebben om 
neerslag op te vangen. De neerslag die wordt opgevangen zorgt, samen met de irrigatie, voor runoff 
& throughflow en verdamping. 

De verdamping uit het systeem is tweeledig. Enerzijds is er de evapotranspiratie die plaatsvindt 
onder invloed van de plantwerking. Anderzijds is er de piekverdamping van de behuizing van het 
systeem, het substraat en de beplanting, vlak na regenbuien. De piekverdamping door neerslag is het 
hoogst voor het Greenwave-systeem: deze produceert gemiddeld 11,3 W/m 2 verdampingsvermogen 
per dag. Het Wallflore®-systeem verdampt 5,5 W/m 2 onder invloed van neerslag. Het Wallflore®
systeem presteert beter op momenten zonder neerslag. De evapotranspiratie van Wallflore® 
bedraagt 14,2 W/m 2 per dag, terwijl die van Greenwave 9,9 W/m 2 is. Opgeteld levert Greenwave 
daarmee 21,2 W/m 2 aan verdamping en Wallflore® 19,7 W/m 2

. Daarmee is de verdamping voor 
beide systemen vergelijkbaar. Het Wallflore®-systeem produceert daarmee omgerekend 172 kWh 
per m2 gevel per jaar aan koeling. Het Greenwave-systeem produceert 186 kWh per m2 gevel per jaar 
aan koeling. 

Verdamping in de groene-gevelsystemen wordt direct veroorzaakt door straling. Er bestaat een 
lineair verband tussen de verdamping en de hoeveelheid 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. In theorie gebruiken planten in het algemeen 20% tot 40% van de inkomende 
stralingsenergie voor evapotranspiratie. In de praktijk blijkt dat het Greenwave-systeem tussen de 16% 
en 36% verdampt op dagen zonder neerslag, ofwel tussen de 5-40 W/m 2 met een gemiddelde van 
19,0 W/m2

. Het Wallflore®-systeem verdampt tussen de 4% en 38% op louter droge dagen, ofwel 
3-31 W/m 2 met een gemiddelde van 16,1 W/m 2

• Deze waarden wijken af van de eerder genoemde 
gemiddelde verdamping, omdat die bepaald zijn over een etmaal, en niet in de stralingsperiade 
tussen 8:00 en 17:00. Bovendien is die waarde bepaald ongeacht neerslagmomenten, terwijl de 
stralingsverdamping alleen voor droge dagen bepaald is. 
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De neerslag heeft invloed op de hoeveelheid verdamping. Omdat het Greenwave-systeem meer 
neerslag opvangt, wordt hiermee dus ook meer neerslag verdampt. De grafiekvorm van de 
verdamping door neerslag vertoont dan ook grote gelijkenis met die van de neerslagopvang van de 
systemen. Er treedt verzadiging op vanaf 13 mm neerslag, waarmee het verdampingsvermogen voor 
Greenwave niet boven de 50 W/m 2 komt. Het Wallflore®-systeem bereikt een maximum verdamping 
van 35 W/m 2 onder invloed van neerslag. Verdamping door neerslag is het belangrijkste waarin 
beide systemen qua grafiekverloop van elkaar verschillen. De verklaring hiervoor kan gevonden 
worden in het grotere substraatoppervlak van het Greenwave-systeem en het type en percentage 
beplanting op het systeem, waardoor verdamping goed kan plaatsvinden. Voor het bepalen van het 
resterend waterdampgehalte in de lucht zijn twee gegevens nodig, namelijk temperatuur en 
relatieve vochtigheid . Daaruit kan bepaald worden hoeveel waterdamp er resteert in de lucht om in 
te verdampen. Er blijkt een lineair verband te liggen tussen het resterend waterdampgehalte en het 
verdampingsvermogen. Er blijkt ook een verband te bestaan tussen de windsnelheid en de 
verdamping, en wel een licht exponentieel verband. Dit betekent dat de windsnelheid, na de 
zonnestraling, de belangrijkste aanjager is van verdamping. Het waterdampgehalte in de lucht levert 
de voorwaarde voor verdamping en de hoeveelheid opgevangen neerslag geeft aan hoeveel er 
verdampt kan worden door beide systemen. 

Beide systemen verdampen iedere dag vrijwel hetzelfde, 0,75 mm en 0,81 mm voor respectievelijk 
Wallflore® en Greenwave. De verdampingspercentages zijn echter heel verschillend: 38,2% voor 
Wallflore® en 79,2% voor Greenwave. Dit is toe te schrijven aan de grote hoeveelheid runoff & 
throughflow van het Wallflore®-systeem en dat is weer toe te schrijven aan de grote hoeveelheid 
irrigatie die dit systeem dagelijks ontvangt. Het Wallflore®-systeem wordt daardoor dagelijks 0,06 
mm zwaarder, dit in tegenstelling tot het Greenwave-systeem dat iedere dag 0,03 mm lichter wordt. 

Er is een duidelijk verschil tussen beide systemen waargenomen. Omdat bij een Greenwave-systeem 
de meeste neerslag op een horizontaal vlak valt, kan deze gemakkelijk worden opgevangen; dankzij 
zijn vorm en de hoge buffercapaciteit van het substraat heeft dit systeem een voordeel met 
betrekking tot de neerslagopname. 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 FAO Penman-Monteith-model blijkt namelijk dat het 
Wallflore®-systeem- met maximaal 2,3 mm/dag verdamping- hierdoor een hoger potentieel 
koelvermogen kan genereren dan het Greenwave-systeem-met maximaal1,9 mm/dag verdamping. 
Uiteraard heeft ook de gekozen mate van irrigatie een .grote invloed op de evapotranspiratie. 
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6 Reflectie en aanbeveHngen vervolgonderzoek 

6.1 Proefopstelling en analyse 

Een deel van de daadwerkelijke runoff & throughflow zou gerekend kunnen worden onder 
evapotranspiratie door de toepassing van het filtergaas onder het paneel. Daarbij komt ook nog da.t 
het filtergaas een mate van capillariteit heeft. Hierdoor zal dit het water vasthouden of zelfs door 
zichzelf verspreiden in plaats van het door te laten. Het gaas is zo strak mogelijk tegen de onderzijde 
aangebracht om op die manier het originele verdampingsoppervlak te vervangen door het 
gaasoppervlak. Hiermee wordt de invloed van het gaas geminimaliseerd. 

Er is verwarming toegepast in de proefopstelling, dit beïnvloedt mogelijk het gedrag van de planten 
en daarmee de waterbalans. Dit kan de planten aanzetten tot groei en extra verdamping 
veroorzaken . De toepassing van verwarming is echter noodzakelijk om de werking van alle 
meetinstrumenten te garanderen en om de irrigatie te beschermen bij vorst. Daarbij moet 
opgemerkt worden dat de verwarming altijd aanstaat en een constante, lage hoeveelheid warmte 
afgeeft. Door deze constant te houden zal de gehele meting gelijkmatig beïnvloed worden . 

Bij de categorisering van de grafieken in het stuk 'verdamping' kunnen statistische fouten worden 
geprojecteerd, doordat gegevens niet gelijk verdeeld zijn over de horizontale as. Ook bleek tijdens 
het meten dat de windsnelheid tijdens regenbuien niet goed werd geregistreerd, waardoor de 
windsnelheid niet helemaal nauwkeurig gemeten is. De afwijking van de weergegevens van dit 
onderzoek wordt vergeleken met die van het dichtstbijzijnde weerstation: Eindhoven Centrum. De 
vergelijking is te vinden in bijlage 7. Daaruit blijkt dat alle door ons gemeten waarden (windsnelheid, 
temperatuur, neerslag en R.V.) iets liggen onder de gemeten waarden van Eindhoven Centrum. 

6.2 Irrigatie 

De keuze om het Wallflore®-systeem te irrigeren en het Greenwave-systeem niet komt vanuit 
schriftelijke en/ of mondelinge instructies door de fabrikanten . De belangrijkste voorwaarde voor het 
onderzoek was dat het systeem moest werken zoals het bedoeld wordt in de praktijk. De constante 
irrigatie van Wallflore® leverde een geleidelijke gewichtstoename op, samen met doorgaande 
uitstroom. Het Greenwave-systeem werd anders benaderd, door het met rust te laten tot er een 
ondergrens van het gewicht bereikt werd dat aangaf dat er water in het systeem nodig was. Onzeker 
of het uitzetten van de irrigatie van Wallflore® zou leiden tot het uitdrogen of onderbemesten van de 
planting werd de irrigatie behouden zoals het was. Hierdoor zijn naar alle waarschijnlijkheid de 
verschillen in de waterbalans zoals ze zijn. Daardoor is er ook niet te spreken over een directe 
vergelijking van kwaliteit tussen beide systemen. De neerslagopvangcapaciteiten en de 
verdampingsvoorwaarden van de systemen zijn duidelijk en daaruit valt een conclusie te trekken. In 
retrospect zou een helemaal gelijke behandeling van de systemen gewenst zijn, dus beide geïrrigeerd 
of beide niet of nauwelijks . Dit zal in de praktijk lastig uit te voeren zijn omdat geen twee systemen 
hetzelfde zijn onder dezelfde omstandigheden. 

6.3 Plantvariabelen 

Het eerste punt dat hier de aandacht verdient, is uiteraard gebaseerd op het gebruik van planten. 
Hierin ligt namelijk een zeer onzekere factor. Zo is de LAl (Leaf Area Index) van planten afhankelijk 
van een groot aantal factoren en ook al zijn deze factoren gelijk, dan zijn er nog geen twee planten 
hetzelfde. Zo is er ook een grote variatie tussen een jonge plant en een oudere plant en tussen een 
dichte en een meer open begroeiing. Daarnaast zijn er ook tussen plantsoorten onderling nog grote 
verschillen. Ook gaat de voorkeur voor het onderzoek uit naar een wand met planten die volgroeid 
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zijn en die van jongs af aan op dezelfde verticale wand staan. Vanwege tijdgebrek is ervoor gekozen 
om volwassen planten te gebruiken. Dit zal de resultaten op onbekende wijze beïnvloeden. 

Een ander punt betreffende de planten is de verandering van de plant in de tijd. Hierbij kan gedacht 
worden aan groei of het afsterven van de plant. Dit gaat gepaard met een gewichtstoename of 
-afname welke gemeten wordt als verandering in de waterhuishouding. Daarnaast beïnvloedt deze 
veranderende staat van de beplanting ook het vermogen om neerstag te vangen of water te 
verdampen. Door met regelmaat de staat van de planten vast te leggen is er getracht deze 
verandering te documenteren. Een verrekening met de meetwaarden is hiermee echter niet mogelijk. 

6.4 Neerslagopvang 

In de proefopstelling is slechts één systeem gebruikt; hierdoor kan het zijn dat meer neerslag het 
systeem bereikt dan in een reële gevel het geval is. Voor een reëlereen meer nauwkeurige meting 
zouden er minimaal 9 panelen moeten worden opgesteld waarbij de middelste wordt getest. In deze 
situatie zou het echter zeer moeilijk zijn om de in- en uitgaande waterstromen te monitoren. Een 
dergelijke uitvoering is ook vanwege de grote hoeveelheid benodigde volgroeide systemen veel 
moeilijker te realiseren . Daarom is ervoor gekozen om slechts met een enkel systeem te testen. 

Bij de neerslagopvang is geen rekening gehouden met de intensiteit, druppelgrootte, neerslagrichting 
en snelheid . Deze zullen echter allemaal op een verschillende manier invloed uitoefenen op de mate 
van neerslagopvang. Ook is de neerstagopvang alleen gemeten op het westen, dus in de 
voornaamste windrichting. Er zou ook getest moeten worden in andere windrichtingen om te 
toetsen of een ander soort wind de neerslagopvang beïnvloedt. 

In het onderzoek is de neerslagopnamecapaciteit bepaald, dus de hoeveelheid neerslag die de grond 
niet bereikt, maar door het systeem wordt verdampt . Een vervolgstap zou kunnen zijn om te bepalen 
hoeveel de retentie is van het groene-gevelsysteem, zoals dat bij groene daken is bepaald. De 
voorwaarde hiervoor is wel dat systemen niet geïrrigeerd (hoeven) worden, zodat het begintijdstip 
en de snelheid van runoff & throughflow bepaald kan worden na neerslag. 

6.5 Evapotranspiratie 

Een aandachtspunt is het water dat op de plant blijft hangen en het paneel niet bereikt, maar toch bij 
neerslagopvang wordt meegewogen. Het feit dat de neerslag aan de plant blijft hangen en geen deel 
uitmaakt van de runoff, duidt op de opvang van neerslag (hetgeen gemeten wordt). De manier 
waarop het water weer van de plant verdwijnt, is een onderdeel van evapotranspiratie. Het water zal 
namelijk moeten verdampen om de plant te verlaten. Of deze verdamping nu optreedt vanuit het 
systeem of vanaf de plant is niet van belang, dezelfde hoeveelheid water (gelijke gewichtsafname) 
kost dezelfde hoeveelhe id energie om het te laten verdampen. De totale gewichtsafname is dan ook 
maatgevend voor de energieabsorptie en deze is onafhankelijk van de plaats van het water. 
Daarnaast zal ook een deel van de gevangen neerslag door de wind van het blad worden geblazen; 
het verschil met verdamping is echter niet waarneembaar. Hierdoor zou een miscalculatie van de 
verdamping kunnen plaatsvinden. 

Er is aangenomen dat er, door het inpakken van het substraat, geen verdamping vanuit het systeem 
optreedt. Het substraat is echter wel constant nat en het oppervlak van het Wallflore®-systeem 
wordt de onderste 15 cm wel nat. Daarnaast zal er door hoge windsnelheid op hoogte wel goede 
luchtverversing zijn en zal ook verdamping uit het systeem plaatsvinden. Net als bij de verdamping 
van neerslag op het blad, levert ook deze vorm van verdamping een gelijke energieabsorptie op 
waardoor de gewichtsafname maatgevend blijft. 
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6.6 Waterbalans 

De waterbalans die met dit onderzoek is opgesteld, is geen algemene waterbalans. Doordat de 
proefperiode in de herfst en winter was, is een grote mate van neerslagopvang gemeten en 
evapotranspiratie maar in beperkte mate. Wanneer de metingen in de lente of de zomer plaats 
hadden gevonden, dan zouden de verhoudingen in de waterbalans anders zijn. Dit geeft aan dat een 
langdurige proef met de looptijd van een jaar een gemiddelde waterbalans op zalleve ren, maar dat 
de reële balans gedurende het jaar variabel en seizoensafhankelijk is. 

Ook zou men een dergelijke proefopstelling kunnen maken in een ander klimaat. Hierbij wordt 
gedacht aan een droog en heet klimaat, waarin de luchtvochtigheid laag is en waar koeling hard 
nodig is. Ook kan een warm en vochtig klimaat onder de loep worden genomen, aangezien ook daar 
thermisch comfort een aandachtspunt is en omdat planten er goed gedijen. Daarnaast kan in een 
dergelijk klimaat gemeten worden of de vochtigheid in de lucht een grote rol speelt bij de 
evapotranspiratie van planten. 

Tot slot zou er vergelijkend onderzoek plaats kunnen vinden tussen een groene-gevelsysteem en een 
andere gevelsoort, zoals baksteen, om te zien of de evaporatieve koeling significant afwijkt daarvan. 
De verwachting is dat dit het geval is, omdat de plant actief bijdraagt aan de verdamping van water 
uit de gevel en ook water krijgt middels irrigatie. Ook zou een onderzoek zoals deze kunnen 
plaatsvinden met andere typen groene-gevelsystemen. 
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Bijlage 1: kalibratie tipping buckets & slagregenmeter 

Tipping bucket mi/puls 
ID 1363: Slagregenmeter 0,65 
Meting 1 0,63 
Meting 2 0,64 
Meting 3 0,67 

ID 1367: Controle irrigatie WaiiFiore 0,58 
Meting 1 0,58 
Meting 2 0,62 
Meting 3 0,54 
Meting4 0,60 
Meting 5 0,58 
ID 1368: Runoff & throughflow Greenwave 0,77 
Meting 1 0,78 
Meting 2 0,76 
Meting 3 0,77 
ID 1366: Runoff & throughflow WaiiFiore 0,54 
Meting 1 0,49 
Meting 2 0,58 
Meting 3 0,57 
Meting 4 0,59 
Meting 5 0,50 

I 

Meting 6 0,51 
Meting 7 0,54 
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Bijlage 2: Kalibratie druppelaars 

Meting (ml/15min) Gemiddeld 
1 2 3 Gemiddeld (I/uur) 

1 480,0 477,5 475,0 478,0 1,910 

2 490,0 487,5 487,5 488,0 1,953 

... 3 495,0 490,0 488,5 491,0 1,965 
111 4 502,5 498,5 495,0 499,0 1,995 111 
Gi 

5 495,0 490,0 485,0 490,0 1,960 a. a. 
:::J 6 480,0 477,5 477,5 478,0 1,913 0 

7 472,5 472,5 470,0 472,0 1,887 

8 475,0 470,0 470,0 472,0 1,887 

9 450,0 450,0 447,5 449,0 1,797 
I 10 465,0 460,0 460,0 462,0 1,847 
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Bijlage 3: Technische tekeningen 
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28-11-2011 

Water ab$orptlon and evapotransplration Wallflore 28 nov 2011 
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30-11-2011 

Water abaorption and evapotransplratlon Wallflore 30 nov ZOU 
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~~ 
_l.L 
c& IJle -r< 

-"""" '1'A -
Tf.:. ,,_ •~ 

Solar radlaUon 30 nov 2011 

~ · ~ 
, . l Jl 
~ •..f--1--+-+-+--l:,_-+-i,AlJ411. l• 
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1-12-2011 

Water absorpUon and hapotranspiration Waii(Jore. 1 dec: 2011 
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2-12-2011 
W1ter absorptlon and evapotl'lnlplratJon Wallflore 2 dec ZOU 
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3-12-2011 

Weter ~bsorpUon and evapotransplratlon Waltflore l dec 2011 
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4-12-2011 

Water absorptlon and evapotransplrallon Wallflore 4 dec 2011 
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5-12-2011 

Water absorptlon and evapotr.~nspin~tion Walinare 5 dec 2011 
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6-12-2011 

Water absorpHon and evapotransplrat lon Wallflore 6 dec 2011 
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27-12-2011 

Defecte tipping bucket WaiiFiore throughflow 
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28-12-2011 

Defecte tipping bucket Wallflore throughflow 
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29-12-2011 

Defecte tipping bucket Wa!IFlore throughflow 
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30-12-2011 

Defecte tipping bucket WaiiFiore throughflow 
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31-12-2011 

Defecte tippmg bucket WaiiFiore throughflow 
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Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat- Waterbalans groene gevel 
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1-1-2012 

Defecte tipping bucket WaiiFiore throughflow 
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2-1-2012 

Defecte tipping bucket WaiiFiore throughflow, irrigatie greenwave, onderhoud Wallflore tot 10:00 
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3-1-2012 

Onderhoud Wallflore tot 12:00 

Water absorptlon and evapotran1plratlon Wallflore 3 jan 2012 

' 

' 
J 

I ~ ~ ~ 
' 

;'Untl 

I~ 

Time 

Water absorptlon and evapotransplratlon Greenwave 3 jan 2012 

' . 
Ir' Lu 

' 

""" 
_.,. 

' 

' 
i jij 

' I' " 
~ 11 . JJXI J~ 11.«1 11):<)0 1UJ(J 1 '00 

Time 

Solar radialion 3 jan 2012 

Ë u~-+---~--1---f---t-~--~--~--1---t-~~-1 
~"'~~--~~~--1--1~tt--+--+--+--~~ 

:~ :Jt::_-l~::t_-:_-lt::_-lf--::t::_-1~,~~..,~---+:t::_-l~::t::_-1+::~: 
~u~-+---+--1---f---~--1~~~~--1---t-~~-1 

1
• IVIil nen lrlC~ fl 1 

Raln 3 jan 2012 

Ê 
~~~~~---+--~--+---r-~---+--~--+---t-~~-1 

-~ ~~~---+--~--+---r-~---+--~--+--t-~~-1 

~u~-+---+--1---t---~--1---t--~---r--t---1--1-+ 
~ ·~~---+--~--+---r-~---+--~--+--t-~~--1 
~ 

"~ 
Time 

Temperature 3 jan 2011 

I 
~ +--+--+--+--,__, __ ,_/~~~~~U'~--,-r--r-~ 
~ ~~-+---+--~--+---+-~~-+--~--~~~~~-+ 
a ' \c 
~ ~ 

î :f----1---+--1-~~~/~--1---t---f----1---+--~--~ --j;O~~~~~~~~~--"-'~~~N~~;-·'<~00~""~~~~~-... n~~--~. f.•OO 
Time 

Relative humldity 3 jan 2012 

~ +-~+--+--+--+--+--+--+--~~ ~ 
~ ~--+--t-~~~---+--+--+---r--1---t--~--~ 
~ ~--+--t---,--1~---+--+--+---r--·t--·-+--~--~ 

Time 

Remalnin·c water vapor content ljl.n 2012 

~ 
É •f----1---+---lf---t---t---1~-+---t---1---+---~-+ 
" ~·~-+---+--~--+---+-~---+---+--+--+---~-+ 
..... ..-- ' 

Wind driven rain 3 jan 2012 

I ,~-f---~-f---+--+--+--+--+--+--+--+--
""f---+---+---lf---+---+-r----+--~---1---+---f--i ~~-+---+--+--+---+-~---+--~--+--+---~-
~~~~-+---+--~--+---+-~---+--~--+--+---~-

~ ·~-+,a-in-t~n-a-n+-u-nt+l-1_2_:+-~---+--~--+--+---~--

Time 

Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat -- Waterbalans groene gevel 
P.M.F. van de Wouw & E.J.M. Ros 

-L-



4-1-2012 

Water absorptlon and ~apotranspî~tion Waltftore 4 jiln 2012 
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5-1-2012 
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6-1-2012 
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Water absorption and ewpolnnsplnUon WaiUlo~ 17 )In 2012 
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Water .ilbsorptlon and evapotransplratlon Wallflore 19 jan 2012 
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21-1-2012 

Water absorption and evapotransplration Wallftore Zl jan 2012 . 
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Bijlage 5: Foto's kwaliteit beplanting systemen 
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Greenwave 

Afbeelding 84 8-11-2011 Afbeelding 85 17-11-2011 Afbeelding 86 23-11-2012 Afbeelding 87 29-11-2011 

Afbeelding 88 6-12-2011 Afbeelding 89 14-12-2011 Afbeelding 90 21 -12-2011 Afbeelding 912-1-2012 
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Afbeelding 92 9-1-2012 Afbeelding 9316-1 -2012 Afbeelding 94 23-1-2012 Afbeelding 95 30-1-2012 
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Afbeelding 96 8-11-2011 Afbeelding 97 17-11-2011 Afbeelding 98 23-11-2011 Afbeelding 99 29-11-2011 

Afbeelding 100 6-12-2011 Afbeelding 10114-12-2011 Afbeelding 102 21-12-2011 Afbeelding 103 2-1-2012 
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Bijlage 6: Penman-Monteith-model 
[Van den Akker & Boomgaard, 1996) 

I ntro d uchon to Ph tystca I H d lyl ro ogy- MR H d "k en n s 

Equalion parameters/variables (empirica!) 

a,(-) 0,20 

b, (-) D.60 

a,(-) 0.47 

b, (kPa-() 5) -0.067 

a,(-) 0,20 

b, (-) 0,80 b,= l-a, 

Data 

Air temperature, T (0 C) 5,0 

Relative humidity, RH(-) 0.78 

Sun's short wave radiation, Su (MJ m'2 day- 1
) 37.50 

Number ofbright sunshine hours per day, n (hour) 2,00 

Total day length, N (hour) 8,0 

Land use data lorest grasstand open water 

Albedo, a(-) 0, 15 0,23 0.08 

Aerodynamic resistance, r, (s m' 1
) s 69 110 

S urtàce resistance, r, ( s m _,) 150 69 0 

Calculations 

I Cloudiness fraction, n!N (-) 0,3 

Saturation vapour pressure, e, (kPa) 0,872 

Actual vapour pressure, e, (kPa) 0,680 

Net radialion atthe earth 's surface, R,. (MJ m'2 day" 1
) 6,28 5,23 7,20 

Gradient ofthe saturation pressure curve, L1 (kPa oe') 0,061 

EnlJWratiou .~elher!ands (mm 11~1' 1 ) 0,8 1,3 2,0 
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Bijlage 7: Referentie weergegevens weerstation Eindhoven Centrum 
Straling [k/imaatatlas.n/, 2011} 
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. __ ._._ ...... J 
Langjarig gemiddelde 19111-2010 
c.rnnddtldr 1"'--Und trmpc"r~l u&~ r 

u:p! nrrbc:r 

Langjarig gemiddelde 19111-2010 
GtmhldC'IdC' m•andltn1p111tuur 
dru·~t 

J 
I 

· ~ " ·"' CJ.,, - · 
C) \11 • '"' ' 
t::..:..J ... , . .. ,, 
CJ .. . ... . ..... ~ 

) 
r' 

Cl~,. ". 
c:=l •-.1 'U 
c:~ ... , .. l. 
L=.l '"' ..,, 
c:::J•U · Id ......... 



Neerslag 

LangJarig gemiddelde 19111-2010 
Gorrn~dcltldr ~Mvrelhf'o d ll r.t'l\lllfW' mund 

Langjarig gemiddelde 19111-2010 
GemiddC'hlc hotYffl l'l t rd UC't'r\111 pC'r nlund 

•P.•I 

~ ..... 
Langjarig gemiddelde 19111-2010 
Cm1iddC'Idc honcc1ht•d nffn l•a ~· oro,und 
ju U 

Langjarig gemiddelde 19111-2010 
~niddchlc hontd htid "" ' ''''per tnllftd 
vii iober 

·~-'-'-""" 

Langjarig gemiddelde 19111-2010 
Gr.molldtldt i\Ot t'JII'~'I 'lfhfntl 

Langjarig gemiddelde 19111-2010 
~ll.tldcfl«,cclht o d ft tft lll lf PC'I m,und 

Langjarig gemiddelde 19111-2010 
Crmidd C'Idc h ot"oo t t lhC'·d nc-n1l11 prr rnund 

Langjarig gemiddelde 19111-2010 
C.tmrddrldc hoc-wuihor lil nrert.IIIP'I=' mund 
no•tmbor r 

.,. 
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Langjarig gemiddelde 19111-2010 
G~moddrldt hor-. rcihtld ntorn!l iJ'CI m u nd 

~·rt 

~"'"" 
Langjarig gemiddelde 19111-2010 
CtnliddcldthiN'Yttlhrod n «r\lltJ;: ptl mu nd 
j v n o 

t........!L.... Jv. 
Langjarig gemiddelde 19111-2010 
(;e""ddeldt horwtrlhCid n~:enl •l poer rnul\d 
)fpl t lllbtf 



LancJarig gemiddelde 1981-2010 
~•.th:ldt ho~· ~,. ...... ~li(Tlf71flJ ~~ m11nd 

Lanclariggemiddelde 1981- 2010 
Çr.middc:dc: hucudhc:ul-.crd unpinl per m••llld 
~pr o l 

~ ..... 
LanK)arig1emiddelde 1981-2010 
Gr~dd r l dc: t .. uvrrlh~d vrrdJmpm tpcr rn~ J r;d 

ju lr 

·--'-'~""" 
Langjariggemiddelde 1981-2010 
Grmidd~d c: hw~·c:tl ht"td lfftd.t"l'ini!H'' IIIUnd 
okto~r 

·--'-'~""" 

LanK)ariggemlddelde 1981·2010 
c.c:"..;J« c:ld c:h cH·-r•lht~f•crda"!lCCin•pltr "'und 
rrtu ~•r t 

•----!!........! ...., 
LanK)arlggemiddelde 1981·2010 
Cc:midd c:ld t fluniH ihc:rd vttch lflp inl PC'! m•and 

""' 

LanK)ariggemlddeide 1981·2010 
Gcnrrhi cldr 1\ oevulh c: ,d vtrd•rnJhnlptr rf'LIInd 
Oiup"tu~ 

~-
Langjarlg,emiddelde 1981-2010 
~'"'4dcl dc: hOC""'C'cl h c:i d ~d.11 Mpi•svcr mund 
nowc:rolx-r 

•----!!........! ~~.m 
- · --. - - · 

P.M.F. van de Wouw EJ M. & Ros 
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Langjari1 1emlddelde 1981-2010 
~dJ!Id!l: tiMvwlllt+ rl w c:HI. Il•1P'fll~ HtUJtd 

"""' 

·--'-'~""" 
Langjariggemiddelde 1981-2010 
Cc:mid dcldc: hoc:nelh~d vftd.tmplnl ~' mund 
juru 

·~...., 

Langjariggemiddelde 1981-2010 
C. c:mlddc:lde hO>h' ttlhtid Y~d•rnprnaper n1und 
srptc:rnber 



Gemeten weerdata en referentie weerdata testperiode 

Gemiddelde van 24 november 2011 tot en met 29 januari 2012 [Weather Underground, Eindhoven 
Centrum, 2011} 

Windsnelheid 
R.V. 
Temperatuur 
Neerslag 

P.O. waterretentie groene 
gevel • 

I I 

' ' I " : 

Gemiddelde gedurende 
meetdagen P.O. WU 

85,8% 
5,3 oe 
216,3 mm 

Percentage 
overeenkomst 
... . . . 
91% 
94% 
93% 

*P.O. op verticaal vlak op de westgevel gemeten waar van toepassing. 1, 2, 20, 21, 22, 23, 31 december en 11, 12 en 23 
januari geen bruikbare gegevens beschikbaar. 

Gemeten weerdata en referentie weerdata gemiddelde december 

Langjarig gemiddelde december langjarig gemiddelde 1981-2010 [klimaatatlas.nl, 2011] 

5 - 6 kJ/cm2 

3,5-4 m/s 
84-88% 
3,5-4 oe 
75 - 80 mm 

6 - 8mm 
6 - 8mm 

38%-43% 
89%-93% 
125%-143% 
131%- 139% 

nvt 
180%-240% 

*P.O. op verticaal vlak op de westgevel gemeten waar van toepassing. 1, 2, 20, 21, 22, 23 en 31 december geen bruikbare 
gegevens beschikbaar. 

Groe ne-gevelsysteem voor een tropisch klimaat- Praktisch onderzoek waterbalans 
P.M .F. van de Wouw E.J .M . & Ros 
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