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Voorwoord 

Het onderzoeksrapport Groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat: low cast 
appartementengebouw Surabaya is de verslaglegging betreffende het afstudeerproject in de richting 
Building Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dit verslag is onderdeel van zes 
verslagen die het afstudeeronderzoek naar een groene-gevelsysteem voor een tropisch klimaat 
beschrijven. In afbeelding 1 is de relatie met de andere delen weergegeven. In dit deel van het 
verslag wordt het ontwerpproces van een low cost appartementengebouw met een groene gevel in 
Surabaya behandeld. Op dit onderdeel na, is er bij het hele verslag samengewerkt tussen Perry van 
de Wouw en Erwin Ros. 

Afbeelding 1 Onderzoeksmodel afstudeeronderzoek Perry von de Wouw & Erwin Ros 

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

Er is kennis opgedaan van groene-gevelsystemen, zowel in de theorie als in de praktijk, door middel 
van bestaande onderzoeken en systeemanalyse. En wat blijkt? Een bouwkundige aanpak van deze 
problematiek zou gevonden kunnen worden in het toepassen van groene gevels in deze 
probleemgebieden ... 

Dankwoord 
Bij dezen willen wij1 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 

Deel 5 van de casestudy bestaat uit drie delen: 

• Vertaling praktisch onderzoek waterbalans: wateropname en koeling (H2); 

• Plan van eisen en case-study-ontwerp low cost appartementengebouw Surabaya met 
groene-gevelsysteem op basis theoretisch en praktisch onderzoek (H3); 

• Discussie en conclusie: bepaling prestatie gebouw op gebied van potentiële neerslagopname 
en verdampingskoeling groene gevel (H4). 
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Samenvatting 

In het laatste deel van de casestudy komen alle onderzoeken bij elkaar en is concreet iets te zeggen 
over de neerslagopvang-en koelcapaciteit van een groene-gevelsysteem voor een low cost 
appartementengebouw in Surabaya. Het gebouw is ontworpen met eisen die zijn voortgekomen uit 
het onderzoek dat is gedaan. Hierdoor sluit het ontwerp aan bij de plaats waar het gebouwd wordt, 
Surabaya, en bezit deze het vereiste thermisch comfort terwijl de waterproblematiek van de stad 
teruggedrongen wordt. 

De visie van het gebouw met groene gevel is als volgt: 
De groene gevel verbindt de bewoners met het gebouw en elkaar doordat ze gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid dragen zijn voor onderhoud van de groene gevel, doordat het hen, naast 
thermisch comfort en bescherming tegen water, een bron van inkomsten, voedsel en gezondheid 
geeft. 

De belangrijkste eis voor het gebouw is, dat de ventilatie geheel natuurlijk plaatsvindt. De 
gebouwvorm is daarom single loaded, ofwel één woonruimte breed inclusief toegangsgalerij, of twin 
single, twee single loaded-plattegronden gescheiden door een brede tussenruimte, waardoor 
ventilatie kan plaatsvinden. De wooneenheden zijn zowel horizontaal als verticaal gescheiden, mits 
de door de bewoners gewenste verticale scheidingen luchtdoorlatend zijn . De gevel dient voor 40% 
tot 80% open te zijn of te openen ramen te hebben. Deze openingen zijn voorzien van 
buitenzonwering, zodat directe zonnestraling niet de wooneenheid kan binnentreden. 

De groene gevel is gevormd naar het Greenwave-systeem, dat getest is in deel 2: waterbalans groene 
gevel. De groene gevel is per wooneenheid ten minste 7,5 m2 groot. Overdag vindt hierdoor 
evapotranspiratie en beschaduwing plaats door de groene gevel, in combinatie met ventilatie (0,15 
m/s). 's Nachts vindt natuurlijke ventilatie plaats door middel van openingen in de gevel. Om de 
groene gevel in stand te houden, wordt deze onderhouden door de bewoners zelf. De belangrijkste 
stimulans om dit te doen vormt de mogelijkheid om eetbare of medicinale planten of bloemen in de 
gevel te houden, die de bewoners kunnen gebruiken en/ of verkopen. Deze planten hebben irrigatie 
nodig en mag geen drinkwater zijn. Daarom dient een buffervijver aangelegd te worden die voorziet 
in water in het droge seizoen. In het natte seizoen kan water hierin worden aangevuld. 

Het gebouw met 72 wooneenheden heeft in totaal640m 2 groene-geveloppervlak en 1928 m2 

groendakoppervlak. Het totale vloeroppervlak is 1404 m2 en biedt plaats aan 288 mensen, uitgaande 
van vier gezinsleden per wooneenheid. Per m2 groene gevel kan 385,11iter per jaar worden 
opgevangen. De totale neerslagopvang van het ontworpen gebouw is daarmee 246.464 liter per jaar. 

Er is een praktische benadering voor het koelvermogen van de groene gevel door het praktisch 
onderzoek en een theoretische middels het Penman-Monteith-model. Allereerst volgt de praktische 
benadering. ledere m2 groene gevel koelt 186 kWh per jaar. Dit is omgerekend 119.040 kWh voor het 
hele gebouw. De koelpotentie per m2 vloeroppervlak is daarmee 84,8 kWh per jaar, wat neerkomt op 
een constant koelvermogen van 10 W/m 2 en 4 W/m 3

. 

De theoretische benadering met het Penman-Monteith-model geeft hogere waarden voor 
verdamping dan aangenomen na onderzoek in Nederland. ledere m2 groene gevel koelt 1031 kWh 
per jaar. Dit is omgerekend 659.840 kWh voor het hele gebouw. De koelpotentie per m2 

vloeroppervlak is daarmee 470,0 kWh per jaar, wat neerkomt op een constant koelvermogen van 54 
W/m 2 en 22 W/m 3

. De vuistregel voor koeling in Nederland is 30 tot 50 W per m3
. 22 W/m 3 aan 

koeling komt daarmee tekort, aangezien het klimaat in Nederland veel minder vaak thermisch 
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onbehagen in het binnenklimaat oplevert. Toch is thermisch comfort zeker een stap dichterbij 
gekomen, zonder extra energie in het gebouw te hoeven stoppen. 

Voor het realiseren van de verdamping die het Penman-Monteith-model voorspelt, dient extra 
irrigatie aan het systeem toegevoegd te worden. Hiervoor dient een waterbuffer te worden 
aangelegd in de vorm van een vijver van 250m2 groot en 3 m diep. Met deze hoeveelheid water kan 
het droge seizoen overbrugd worden, met aanvulling van 2098 liter per dag uit de naburige rivier in 
het natte seizoen om de vijver op peil te houden. Reiniging van het water geschiedt door 
waterplanten, bij voorkeur riet en is allereerst bedoeld voor irrigatie. 
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Summary 

In the last part of the casestudy all previous researches co me together. Something concrete can be 
said now a bout the ra in water retention and cooling capacity of a green wall system fora low cost 
apartment complex in Surabaya. The building is designed with requirements which emerged from the 
research done. Therefore the design fits well into its location, Surabaya, and holds the required 
thermal comfort while the water problems of the city is reduced . 

The vision of the building with green facade is as follows : 
The green facade connects the occupants to the building and each other because they share the 
responsibility for maintenance of the green facade, by providing, beside thermal comfort and 
proteetion against water, a souree of income, food and health. 

The most important requirement for the building is that the ventilation takes place purely natura I. 
The building form is therefore single loaded, one livingspace deep including access gallery, ortwin 
single, two single loaded maps separated by a gap which allows ventilation. The units are both 
horizontally and vertically separated into different spaces, provided that the desired vertical 
separations have air permeable quality. The wal I openings should cover 40% to 80% of the fa ca de, 

the openings either aren't glazed at allorare glazed and openable. These apertures are provided 
with external solar shading, so that no direct solar radiation may enter the housing unit. 

The green facade is fashioned after the Greenwave 4.0-system, which has been tested in part 2: 
water balance of a green facade. The green facade of a single housing unit is at least 7.5 m2 big. 
Ou ring the day, evapotranspiration and shading takes place by the green facade, in combination with 
ventilation (0.15 m/s). At night, natura I ventilation takes place by means of openingsin the facade. 
To keepthegreen facade in good condition, it is maintained by the residents themselves. The main 
incentive for doing this is the opportunity to keep edible or medicinat plants or flowers in the facade 
which the residents may use and/or sell. These plants require irrigation which isn't used as drinking 
water. Therefore, a buffer pool needs to be constructed which provides water in the dry season. 
Ou ring the wet season, water can be supplemented herein from the adjacent river. 

The building has 72 apartments with 640m2 green façade area and 1928 m2 green roof surface in 
total. The total floor area is 1404 m2 and can accommodate 288 people, assuming there are four 
members per family in each housing unit. Per m2 385.11iters of rain water can be collected each year 
by the green façade. The total rainfall reception of the designed building is therefore 246,464 liters 
per year. 

There is a practical approach for the cooling of the green façade by means of the practical reaseach 
conducted and a theoretica I approach by means of the Penman-Monteith model. The practical 
approach is as follows. Each m2 green facade cools 186 kWh per year. Th is means 119,040 kWh 
cooling for the entire building. The cooling potent ia I per m2 floor area is therefore 84.8 kWh per year, 
which equates toa constant output of 10 W/m 2 and 4 W/m 3

. 

The theoretica I approach by the Penman-Monteith model gives higher va lues for evaporation than 
adopted after research in the Netherlands. Every m2 green facade cools 1031 kWh per year. Th is is 
means 659,840 kWh cooling for the entire building. The cooling potential per m2 floor area is 
therefore 470.0 kWh per year, which equates toa constant output of 54 W/m 2 and 22 W/m3

• The 
rule of thumb for cooling in the Netherlands is 30 to 50 W per cubic meter. 22 W/m3 of cooling 
therefore fa lis short to the cooling demand, as the elimate in the Netherlands usually causes less 
often indoor therm al discomfort. However, thermal comfort is definitely a step closer, without 
having to put extra energy into the building. 
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For the realization of the evaporation predicted by the Penman-Monteith model, additional irrigation 
is needed. A water buffer should be constructed near the building inthefarm of a pond of 250m2 

with adepthof three meters. With this amount of water the dry season can be bridged if 2098 liters 
from the nearby river is added each day in the wet season into the pond to maintain its water level. 
Water purification can be done by water plants, preferably cane, and is primarily meant for irrigation. 
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llnleiding 

1.1 Onderzoek 

In de onderzoeksopzet van de casestudy (deell) staat het probleem, de relevantie en het doel van 
het onderzoek uitvoerig beschreven. Daarin staat ook de onderzoeksvragen die in ieder deel 
afzonderlijk worden behandeld. Deze delen betreffen deel 2, 3 en 4, waarin de neerslagopname en 
koelpotentie door verdamping van twee groene-gevelsystemen gemeten wordt, het thermisch 
comfort van mensen en de koelpotentie van de groene gevel wordt onderzocht en de plaats waar de 
groene gevel geïmplementeerd kan worden wegens haar water- en koelproblematiek: Surabaya. Het 
antwoord erop is een ontwerp en wordt beschreven in dit deel van de casestudy, deel 5. Het wordt 
aanbevolen de eerste vier delen te bestuderen alvorens dit deel te lezen, aangezien hierin 
verwijzingen worden gemaakt naar eerdere delen. 

Dit deel bestaat uit een onderzoek, waarin het uitgevoerde praktisch onderzoek een hoofdrol speelt. 
Daarin werd beschreven hoeveel regenwater twee verschillende groene-gevelsystemen kunnen 
opvangen en daaruit kunnen verdampen. Echter, dit is een meting in een herfstachtige periode in 
Nederland en niet het constant warme en vochtige klimaat van Surabaya. Om toch een beeld te 
krijgen van de capaciteiten op het gebied van wateropname en koeling, wordt hiervan een prognose 
gemaakt op basis van een vertaling van klimatologische eigenschappen. Zo wordt gekeken of de 
voornaamste beïnvloeders van verdamping aanweizg zijn in Surabaya en in welke mate. Het betreft 
de hoeveelheid neerslag, de windsnelheid en de waterdampgehalte van de lucht. Ook wordt met het 
verdampingsmodel voor gewassen, het Penman-Monteith-model, gekeken naar de potentiële 
verdamping in Surabaya. 

1.2 Onderzoeksvraag 

Hoofdvraag 
Hoeveel neerslagopvang en verdampingskoeling bezit een groene gevel van een low cost 
appartementengebouw-ontwerp in Surabaya? 

Deelvragen 

• Hoeveel neerslagopvang en verdampingskoeling bezitten het Wallflore®- en Greenwave
systeem in Surabaya? 

• Welke eisen zijn van belang voor een groene gevel en een low cost appartementengebouw in 
Surabaya? 

• Hoe ziet een low cost appartementengebouw eruit in Surabaya? 

• Hoe ziet een groene gevel van een low cost appartementengebouw eruit in Surabaya? 

1.3 Visie 

Het gebied waarin de casestudy plaatsvindt, Surabaya, biedt mogelijkheden en beperkingen voor het 
project. Het is geen westers land en het heeft zijn eigen waarden . De focus wordt gelegd op de low 
cost nederzettingen in Surabaya. De mensen die hier wonen komen naar de stad om te werken en 
hebben weinig of geen middelen om een bestaan op te bouwen. Ze huisvesten zich noodgedwongen 
op plaatsen waar de overheid geen bebouwing bestemd heeft, zoals langs de (overstromende) 
rivieren, langs spoorwegen of aan de rand van de stad, ver verwijderd van werk. Omdat meer en 
meer mensen naar de stad trekken in de toekomst is het zinvol te kijken naar een project waarnaar 
de lokale overheid ook al aan het kijken is: low cost appartementengebouwen. Het idee hierbij is om 
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vele opeengepakte zelfgemaakte huisjes, die veel oppervlak innemen, te vervangen door een 
appartementengebouw met groene gevel, betaalbaar voor de allerarmsten, zie afbeelding 1. 

Afbeelding 1 Visie: het groene low cost appartementengebouw 

Om dit concept te doen slagen, moet de volledige steun van de gemeenschap aanwezig zijn. Dit 
houdt in dat rekening gehouden moet worden met hun normen en waarden, hun eisen en wensen. 
Hierbij wordt een kampunggemeenschap als einddoel gesteld: een zichzelf in stand houdende 
gemeenschap die haar eigen mensen helpt en ondersteunt, maar dan in een hoog gebouw met een 
groene gevel als 'machine' die voor de gemeenschap werkt en waarvoor men ook iets terug moet 
doen in de vorm van onderhoud. De groene gevel draagt voor geheel Surabaya bij aan wateropvang, 
maar zorgt specifiek voor de mensen in het gebouw voor koeling. En misschien wel meer. Een 
overschot aan regenwater, dat de gevel niet nodig heeft, kan opgevangen worden en gebruikt 
worden voor drink- of waswater. De planten op de gevel kunnen daarnaast ook eetbaar zijn . De 
bewoners hechten veel waarde aan groen in hun omgeving, zo blijkt. 

Hoog- en middelhoogbouw, en niet laagbouw, is de oplossing voor het probleem. Ten eerste is er 
veel geveloppervlak ten opzichte van dakoppervlak, dus ook grote potentie voor de opvang van 
regenwater. Ten tweede kun je veel meer bewoners op een m2 huisvesten. Hierdoor wordt minder 
land in gebruik genomen, wat ten goede komt aan groen, zoals bomen of parken; dit groen vergroot 
de afvoer van water naar aquifers en verlaagt de kans op flash floods. 
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2 Potentiële wateropvang en koeling groene gevel Surabaya 

2.1 Meteorologische omstandigheden Surabaya 

2.1.1/n/eiding 
In tabel1 is een overzicht te zien van de windsnelheid, neerslag, relatieve vochtigheid en 
temperatuur die bij het praktisch onderzoek geconstateerd, alsmede de gemiddelde weergegevens 
in Surabaya. 

Nederland Surabaya Percentage overeenkomst 
- gedurende proefperiode -hele jaar Surabaya met Nederland 

Windsnelheid 1,4 m/s 3,4 m/s 

R.V. 77,9% 76,1% 

Temperatuur 5,0 oe 28,1 oe 
Neerslag 3,5 mm/dag 4,0 mm/dag* 

Tabell Gemiddelde weergegevens tijdens proef Nederland en in Surabaya 
*6,6 mm/dag in het natte seizoen en 1,4 mm/dag in het droge seizoen 

41% 

102% 

18% 

88% 

Hieruit is ook het gemiddelde resterend waterdampgehalte in de lucht uitgezet voor Nederland met 
behulp van de temperatuur en de relatieve vochtigheid . Deze zijn te vinden in afbeelding 2. 
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Afbeelding 2 Gemiddeld resterend waterdampgehalte lucht De Bilt, Nederland 

Een vertaling van het groene-gevelexperiment, in deel 2 van deze casestudy uitgevoerd, naar een 
subtropische omgeving kan nu gemaakt worden. Om te beginnen op het gebied van windsnelheid. 
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2.1.2 Windsnelheid 
De gemeten wind aan de gevel is niet representatief voor de wind gemeten in open veld. De waarde 
van 1,4 m/s in tabel1, is daarmee geen goede maatstaf voor de gemiddelde windsnelheid van 
Nederland. De meting van het dichtstbijzijnde officiële weerstation gaf aan dat 1,6 m/s het 
gemiddelde was in de periode van meten . De gemiddelde windsnelheid van Nederland is 3,9 m/s, 
dus meer dan gemeten was in deze periode van het jaar. Daarmee is deze bijna gelijk aan die van 
Surabaya (3,4 m/s), beide dicht bij de zee gelegen. De meetfout tijdens het experiment (12%) is 
vrijwel dezelfde afwijking als het verschil in gemiddelde windsnelheden tussen beide gebieden (13%) 
en middelt elkaar uit. Het verdampingsvermogen van beide systemen wordt weergegeven in 
afbeelding 3. 

Evaporative power relative to wind speed 

110 

100 ... 
90 

;:;- 80 
E 70 ....... 
:!: 

60 ... 
<11 
!: 50 
0 
c. 40 <11 
.::: 
'lV 30 ... 
0 20 c. 
IV 
:> 

10 ...... 

0 

.... 

~ ~ • 
• ~!-

• l~~ .. 
• i • ~~ .. . ~ • • • -• • ~ • • I I 

• Wei' ... 
I • .-. ••• • 

•l ~ :·. • 
;;; 

• -
-10 • • 
-20 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Wind speed (m/s) 

• Evaporative power Greenwave • Evaporative power Wallflore 

Afbeelding 3 Verdampingsvermogen systemen in relatie tot windsnelheid 

Het verloop van de grafiek is vergelijkbaar met die van Surabaya op gebied van de windsnelheid. Het 
zal niet waarschijnlijk zijn dat door hogere windsnelheden een hogere verdamping zal plaatsvinden. 
Bij gemiddelde windsnelheid langs de gevel (1,4 m/s) zal dus rond de 20 W/m 2 verdampen bij beide 
systemen in Surabaya. 
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2.1.3 Resterend waterdompgehalte 
Een vergelijking van de resterende waterdampgehaltes tussen beide landen is te zien in afbeelding 4. 

R~maininc wal~r vapor conl~nt I><! Bilt. lhe NeiMrlands Remainlng wate r vapor content Surabaya. lndoneosia 

Month Monlh 

Afbeelding 4 Gemiddeld resterend waterdampgehalte Nederland en Surabaya {KNMI} 

Beide grafieken hebben hetzelfde domein en bereik op de assen. Alle drie de curven vallen op. De 
temperatuur in Surabaya is gemiddeld blijvend hoog gedurende het jaar, maar de relatieve 
vochtigheid neemt in de droge periode (van mei t/m oktober) af. Hierdoor kan de lucht meer 
waterdamp opnemen in deze periode. Als deze grafiek wordt vergeleken met die van De Bilt, 
Nederland, dan valt op dat de hoeveelheid waterdamp die nog in de lucht kan worden opgenomen in 
Surabaya het hele jaar door hoger is dan in Nederland. In Nederland varieert de hoeveelheid op te 
nemen waterdamp tussen de 1,5- 3 g/kg (gemiddeld 1,5 g/kg). In Surabaya ligt deze tussen 4- 8,5 
g/kg (gemiddeld 5,8 g/kg). De gemiddelde relatieve vochtigheid is in Nederland (82%) het jaar door 
gemiddeld hoger dan in Surabaya (76%), terwijl de temperatuur daar bijna drie keer zo hoog is. 

Nu volgt, in afbeelding 5, het verdampingsvermogen van beide systemen in relatie tot dit resterend 
waterdampgehalte. 
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Afbeelding 5 Verdampingsvermogen systemen en voorspelling in relatie tot resterend waterdampgehalte lucht 

In het praktisch onderzoek was aangegeven dat het verband bijna lineair was. Als dat ook werkelijk 
zo is, zal het Wallflore®-systeem in Surabaya een verdampingsvermogen kunnen leveren tussen de 
110 W/m 2 en 260 W/m 2 bij de bepaalde waterdampgehaltes. Het Greenwave-systeem zou tussen de 
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75 W/m 2 en 165 W/m 2 verdampingskoeling kunnen produceren. Praktisch onderzoek ter plaatse en 
dat alleen kan uitsluitsel geven over het verdampingsvermogen bij een groter resterend 
waterdampgehalte van de lucht. Het kan namelijk ook zijn dat, net als bij het verdampen van 
neerslag of juist daarom, de grafiek een horizontale asymptoot heeft, dus een bovengrens van 
verdamping. 

2.1.4 Neerslag en neerslagopvang 
In het praktisch onderzoek was sprake van een totale neerslaghoeveelheid van 202 mm in 57 dagen. 
Dit komt neer op een gemiddelde neerslag van 3,5 mm per dag. Maar dit was gemeten in Nederland, 
niet in Surabaya . In Surabaya bedraagt de totale hoeveelheid neerslag per jaar 1453,1 mm, 
omgerekend 4,0 mm per dag. Toevalligerwijs bleken de dageHjkse neerslaghoeveelheden tijdens de 
proef en in Surabaya voor 88% hetzelfde te zijn. De grafiek die het verdampingsvermogen bij een 
bepaalde neerslaghoeveelheid toont, is te zien in afbeelding 6. 
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Afbeelding 6 Verdampingsvermogen systemen door neerslag 

Omdat de gemiddelde hoeveelheid neerslag in Surabaya net iets hoger ligt als die tijdens de het 
experiment, is het verwachte verdampingsvermogen door neerslag gemiddeld 28 W/m 2 voor het 
Wallflore®-systeem. Voor het Greenwave-systeem is dit gemiddeld 33 W/m 2

. 

30 

Op gebied van neerslagopvang kunnen beide systemen wat betekenen. Het ene systeem wat meer 
dan het andere. Deze bepaling geschiedt met behulp van de opvangpercentages van neerslag van 
beide systemen. 

ledere vierkante meter van het Wallflore®-systeem vangt 13,6% van de regen op die valt op een 
horizontaal vlak, ongeacht de invalshoek op dat vlak door WOR. Het Greenwave-systeem vangt per 
vierkante meter gemiddeld 26,5% op van de neerslag die valt op een horizontaal vlak, inclusief WOR. 
Er kan een eenvoudige berekening gemaakt worden met de totale hoeveelheid neerslag die jaarlijks 
in Surabaya valt (1453,1 mm) voor beide systemen. Het Wallflore®-systeem heeft de potentie om 0,5 
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mm/dag aan neerslag op te vangen. Het Greenwave-systeem kan 1,1 mm/dag aan neerslag 
opvangen. De meeste regen valt ook in Surabaya op de westgevel, daar zal de neerslagopvang naar 
alle waarschijnlijkheid ook het hoogst zijn. 

2.2 Evapotranspiratie 

Voor Indonesië geldt dat de gemiddelde binnentemperatuur in woningen 29,84 °e is in het droge 
seizoen en 29,21 °e in het natte seizoen. De buitentemperatuur die bij dat onderzoek gemeten is, 
bedraagt 27,56 °e in het droge seizoen en 26,96 °e in het natte seizoen. Als wordt uitgegaan van een 
comforttemperatuur van 27 °e in het subtropisch gebied, dan is een koeling nodig van ten minste 
2,84 °e in het droge seizoen en 2,21 °e in het natte seizoen [Mallick, 1996]. Uit plaatselijk onderzoek 
is gekomen dat een beplante gevel een reductie van de binnentemperatuur van 2°e mogelijk 
maakte; dit was gerealiseerd met grondgebonden planten in bloembakken. [Kristanto et al, 2005 

Uit het praktisch deelonderzoek naar wateropvang en koeling van een groene gevel bleek een 
verdampingsvermogen van gemiddeld 21,2 Wen 19,7 W per m 2 mogelijk voor het Greenwave
systeem en Wallflore®-systeem respectievelijk . Dit komt neer op 186 kWh per jaar per m2 gevel van 
Greenwave en 172 kWh koeling per jaar per m2 gevel van Wallflore®. Dit geldt bij een gemiddelde 
buitentemperatuur van 5,0°e, een gemiddelde R.V. van 77,9% en 202 mm neerslag. 

Als uitgegaan wordt van het verdampingsvermogen dat voorkomt onder directe invloed van straling, 
dan zijn de volgende percenages voor beide groene-gevelsystemen hanteerbaar: Greenwave zet 16% 
tot 36% van de inkomende zonnestraling om in koeling, met een gemiddelde van 26,5%. Wallflore® 
zet 4% tot 38% om in koeling met een gemiddelde van 22,3%. De westgevel in Surabaya ontvangt 
gemiddeld 80,5 W/m 2 [Minterogo, 2007] . Daarmee heeft Greenwave in Surabaya een potentieel 
koelvermogen tussen 12,9 W/m 2 en 29,0 W/m 2 met een gemiddelde van 21,3 W/m 2

. Wallflore® 
heeft een koeling tussen 3,2 W/m 2 en 30,6 W/m 2 met een gemiddelde van 18,0 W/m 2

. Met deze 
benadering blijkt dat het gemiddelde potentiële verdampingsvermogen op de westgevel in Surabaya 
niet wezenlijk afwijkt van de waarde die bepaald is in Nederland. 

2.3 Penman-Monteith-model 

Om een andere benadering te krijgen van de potentiële verdamping in Surabaya kan het Penman
Monteith-model gebruikt worden. In dit model, ingevuld voor de situatie zoals die is in Surabaya, 
blijkt dat de dagelijkse verdamping potentieel varieert van 3,9 (in bosrijk landschap) tot 5,8 mm 
(open water), zie de bijlage. In Nederland bleek deze dagelijks te variëren van 0,8 (in bosrijk 
landschap) tot 2,0 mm (open water) . Het Greenwave-systeem blijkt volgens het model in Nederland 
zelfs gemiddeld 1,4 mm te verdampen per dag, wat neerkomt op 36,6 W/m 2

• Deze is meer dan de 
21,2 W/m 2 die uit de waterbalans van het praktisch onderzoek kwam. Dit heeft als oorzaak dat het 
praktisch onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van minste verdamping. De potentie van 
verdamping van de geteste groene-gevelsystemen gaven aan dat deze overeenkomt met die van een 
graslandschap. Dit houdt in dat de dagelijkse verdamping van de groene-gevelsystemen zou 
neerkomen op 4,5 mm per dag. Dit is omgerekend naar verdampingsvermogen 117,7 W/m 2 koeling 
iedere dag. Als deze waarde als gemiddelde wordt ingevuld in afbeelding 7, is af te lezen dat voor 
Greenwave deze prognose in de buurt komt. 

Als de verdamping van de twee systemen in werkelijkheid is, zoals gemodelleerd is aan de hand van 
de Penman-Monteith-modellen, dan is de potentiële verdamping van de systemen in Surabaya bijna 
drie keer hoger dan in Eindhoven. 
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Afbeelding 7 Lange termijn gemiddelde evapotranspiratie (ET0) Penman-Monteith-model Eindhoven en Surabaya en 
prognose evapotranspiratie Greenwave en Wallflore* Eindhoven 

2.4 Waterbalans 

De waterbalans van beide systemen geeft inzicht in de waterstromen, zoals deze plaatsvinden onder 
de specifieke omstandigheden waarin deze getest zijn. Hoewel de balans niet overdrachtelijk is voor 
ieder gebied zonder nader onderzoek, kan wel een prognose worden gegeven over de mogelijke 
verschillen. De opgestelde waterbalansen van de systemen zijn weergegeven in afbeelding 8. 

Als de potentie tot neerslagopvang van beide systemen groter wordt voor Surabaya, dan zal de pijl 
'precipitation' relatief ook groter worden. Dat komt omdat bij meer neerslag, minder irrigatie nodig 
is. Omdat de verwachte verdamping ook hoger is dan in deze balansen het geval is, zal de 
hoeveelheid uitstroom ook procentueel verminderen . Als de balans van het Wallflore®-systeem zou 
kloppen voor Surabaya, zou dit concreet betekenen dat bijna 40% van het water dat in het systeem 
terecht komt, wordt omgezet in verdamping. Deze opvang komt ook ten goede aan de uitstroom van 
de gehele gevel naar de grond en ontziet hiermee de stedelijke waterafvoer. De irrigatie vormt nog 
steeds een grote factor, maar deze zal verminderd kunnen worden in het natte seizoen. Als die van 
het Greenwave-systeem klopt, dan wordt bijna 80% van het inkomende water tegengehouden door 
het systeem. Bovendien hoeft nauwelijks geïrrigeerd te worden, omdat het systeem ontworpen is 
om water op te vangen en vast te houden. In gebieden waar water schaars is en steeds schaarser 
wordt, is dat een groot goed. 
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Samenvattend kan gezegd worden dat de verwachting is dat het verdampingsvermogen van de twee 
systemen in Surabaya niet zullen toenemen onder invloed van wind . Een lichte stijging van het 
verdampingsvermogen zal mogelijk blijken doordat er meer neerslag va'lt in Surabaya en meer 
neerslag betekent meer verdamping. Echter, de belangrijkste omstandigheid die zal kunnen 
bijdragen aan meer verdamping in Surabaya is het resterend waterdampgehalte, dat in Surabaya 
gemiddeld bijna vijf keer hoger l-igt dan tijdens het testen in Nederland. Echter, er is niets te zeggen 
over het werkelijke verdampingsvermogen onder invloed van het waterdampgehalte, omdat de 
verwachte waarden voor het gevoel erg hoog liggen. Nader onderzoek zou hierover uitsluitsel 
moeten geven. Het Greenwave-systeem vangt ongeveer twee keer zo veel neerslag als het 
Wallflore®-systeem, dit is gunstig in gebieden waarin dr.inkwater schaars is en waar runoff kan leiden 
tot flash floods en overstromingen [Reichmann et al, 2010]. 
Uit het theoretische Penman-Monteith-model van blijkt een verdamping van 4,5 mm gemiddeld voor 
te komen. Bij een dergelijke verdamping van het Greenwave-systeem wordt dan ook grofweg 4,5 
mm verdampt, overeenkomstig met 117,7 W/m 2

, in plaats van 21,2 W/m 2
. Daarbij moet wel 

rekening gehouden worden met extra irrigatie om deze verdamping ook mogelijk te kunnen maken. 

Om te kunnen toetsen wat de neerslagopvang-en koelcapaciteiten van een groene gevel op een low 
cost appartementegebouw te Surabaya is, zal deze eerst vormgegeven moeten worden . In de 
discussie zal behandeld worden wat de neerslagopvang en koelingspotentie van de groene gevel is. 
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3 Plan van eisen 

Naar aanleiding van de vooronderzoeken in de casestudy over de wateropvang en koeling van de 
groene gevel, het thermisch comfort en Surabaya, volgt nu het plan van eisen voor een low cost 
appartementengebouw met groene-gevelsysteem te Surabaya. 

3.1 Eisen gebouw 

• De oriëntatie van het gebouw is noord-zuid voor maximale ventilat1ie en maximale opvang 
zon op gevels. 

• Het gebouw dient single banked te zijn . Met andere woorden: geen volledig dichte verticale 
scheidingen ,in de ruimte aanbrengen. 

• Het gebouw dient bescherming te bieden tegen overstromingen middels het 
voorkomen/verminderen ervan door de groene gevel. 

• Het gebouw is single loaded of twin single gevormd, dus met grote ruimte tussen galerijen in. 

• Gebruik voor hen bekende (bouw)materialen: gewapend beton, baksteen, pleisterwerk, 
hout, bamboe, geprofileerde staalplaten, multiplex, en dakpannen. Gebruik baksteen aan het 
toegangs pad. 

• Zorg dat de constructie van het gebouw niet alleen maar steenachtige materialen bevat, 
vanwege de grote thermische traagheid . 

• Het dak dient licht geïsoleerd te zijn {0,5 m2K/W). 

3.2 Eisen wooneenheid 

• De wooneenheid bestaat uit (beperkt) horizontaal uitbreidbare wooneenheden. 

• De eenheden zijn met de kopse zijde naar het toegangspad gekeerd. 

• De volgende ruimtes moeten gescheiden aanwezig zijn in iedere eenheid: 
ontvangstruimte/woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer en buitenruimte. 
Opslagruimte, extra slaapkamer(s) en eetkamer zijn optioneel. 

• De ontvangstruimte ligt aan dit toegangspad en deze ruimte loopt door tot de achterzijde 
van de eenheid. 

• De keuken en badkamer liggen achterin de eenheid en zijn van elkaar gescheiden. 

• Horizontale scheidingen preferabel boven verticale, maar door bewoners niet altijd gewenst. 

• 6 m2 ruimte per persoon aanhouden voor de wooneenheden. Varieer van 18m2 -30m 2 

(familie van 3 tot 5 mensen gemiddeld, 71% van alle samenstellingen). 

• Er is ruimte voor de bewoners van de eenheid om uit te breiden tot een soort 
stalletje/winkeltje waar ze producten kunnen verkopen. 

• Er dienen maatregelen genomen te worden tegen muggen in de eenheden. 

3.3 Eisen gevel 

• Alle openingen in de schil beschermen tegen directe zoninstraling middels externe 
zonwering. 

• Alle openingen in de schil dienen permanent open of te openen te zijn. 

• De maximale iso'latie die de gevelschil mag hebben is 0,5 m2K/W voor de oost- en westgevels 
en 0,4 m2 K/W voor de noord- en zuidgeve Is. 

• De spouw tussen de groene gevel en de achterconstructie is zodanig, dat de isolatienorm van 
de gevel, zoals hiervoor beschreven is, niet overschreden wordt (een spouw van en vanaf 
200 mm behoudt geen stilstaande lucht en isoleert daarmee niet). 
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• Het oppervlak aan groene gevel is ten minste zo groot als het kaveloppervlak om daarmee te 
voldoen aan de Greenship rating tools. 

• Het materiaal van de gevel is recyclebaar of herbruikbaar en modulair. 

3.4 Eisen groene-gevelsysteem 

• De groene gevel is een vorm van baksysteem zoals dat van Greenwave, aangezien de 
bewoners deze vorm kennen en begrijpen. Bovendien is de beplanting gemakkelijker dan bij 
een ander systeem en is de benodigde hoeveelheid irrigatie minimaal. De verdamping, dus 
koeling is procentueel hoger dan die van een paneelsysteem en de uitstroom is geringer. 

• Overdag koeling door beschaduwing door de groene gevel, beperkte natuurlijke ventilatie 
(0,15 m/s), licht gekoeld door evapotranspiratie groene gevel. 

• 's Nachts natuurlijke ventilatie (0,15 m/s) door middel van openingen in de gevel van de 
wooneenheden, raam-vloer-ratio moet 0,24 zijn en openingen aan de zuid- en noordgevel 
dienen 40% tot 80% van de gevel te beslaan. 

• De groene gevel dient voor de opvang en vertraging van regenwater. 
• De groene gevel bevat eetbare of medicinale planten en bloemen, zodat de gevel goed 

onderhouden wordt. 
• Zorg dat de planten in de buurt verkrijgbaar zijn en niet te lastig te houden zijn . 

• Onderhoud van de gevel behelst snoeien en irrigeren. Snoeien geschiedt op momenten dat 
de planten en bloemen productief zijn (eetbare vruchten schieten of bloemen die bloeien). 

• Irrigeren gebeurt handmatig, aangezien het gebouw low tech is. 
• Uitstroom (runoff & throughflow) vanuit de gevels dient te worden gebruikt als irrigatie van 

hetzelfde of een ander paneel of te worden opgeslagen in een buffervijver. 

• In de buffervijver opgeslagen water moet worden aangevuld met rivierwater, als het peil 
ervan te laag dreigt te worden. 

3.5 Locatie 

De locatie betreft Bulak Banteng, Noordoost-Surabaya. De keuze viel op deze plek, omdat dit een van 
de weinig lege plekken langs een rivier is. Bovendien ligt het vlakbij de Java Zee en in dichtbevolkt en 
uitbreidend gebied. De wind heeft er vrij spel doordat het dichtbij zee ligt en omdat omringende 
bebouwing laag is. De locatie is gevoelig voor flash floods en overstromingen door de zee. 
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"De groene gevel verbindt de bewoners met het gebouw en elkaar doordat ze 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen zijn voor onderhoud van de groene 
gevel, doordat het hen, naast thermisch comfort en bescherming tegen water, een 
bron van inkomsten, voedsel en gezondheid geeft." 

4 Case study-ontwerp 

4.1 Vormgeving gebouw: massa 

Rijstveld 

Westgevel 
Meeste neerslag 

Oriëntatie: 

• Noord-zuid vanwege optimale 
natuurlijke ventilatie. 

• Meeste groene-geveloppervlak op 
neerslagrichting (west) en 
windrichting (oost). 

Meeste straling 
Noordgevel 

-

Zuidgevel 
Meeste indirect licht 
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4.2 Vormgeving gebouw: ruimtelijkheid 

Groene gevel trapsgewijs: 

• Meer licht in wooneenheden. 

• Wateropvang groene gevel 
optimaal. 

• Vergroot neerslagopvangoppervlak 
door extra daken. 

• Variatie mogelijk in grootte 
wooneenheden. 

• Beter zicht op elkaar, meer 
saamhorigheid. 

Groene daken: 

• Vergroot neerslagopvangoppervlak. 

• Meer koelingpotentie 
wooneenheden. 

• Minder runoff naar bodem= 
minder kans op overstromingen. 

• Groen dak heeft een bewezen 
waterretentie van 60 -100% 
[Getter et al, 2007]. 

Binnenruimte zowel horizontaal als verticaal gescheiden: wel mogelijkheid tot continu ventileren. 
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4.3 Vormgeving gebouw: uiterlijk 

Groene gevel modulair aangebracht 
op iedere wooneenheid. 

Double loaded galerijflat: 

• Ruimte voor ventilatie tussen 
eenheden door creatie 
binnenplaats. 

• Gevoel van saamhanigheid 
versterken. 
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4.4 Vormgeving gebouw: techniek 

• Wooneenheden in diverse groottes, variërend van 15, 18, 21 en 24m 2
. 

• Voornaamste constructie van (hard)hout, dit is bekend en goed verkrijgbaar. 

• Tussenruimte tussen eenheden voor ventilatie. 

• In tussenruimte entree tot eenheden. 

• Wooneenheden verspringend in de gevel voor levendigheid en 
onderlinge variatiemogelijkheden. 
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4.5 Vormgeving wooneenheden 

• ledere eenheid heeft toegang tot eigen groene gevel. 

• Deze groene gevel biedt bescherming tegen zon en neerslag. 

• Deze gevel voorziet in koeling, wateropname en voedsel. 
• Deze gevel dient onderhouden te worden door de bewoner van de eenheid. 

• De gevel is niet geheel gesloten voor ventilatie. 

• De groene gevel is zowel binnen als buiten de unit aanwezig. 

• Deze koelt direct de binnenlucht, licht verkrijgt deze indirect door openheid van de gevel. 

• Openheid gevelleidt tot ventilatie in de unit. 

• Houten jaloezieën aan galerijzijde voor aanpasbare ventilatiestroom en privacy. 
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4.6 Vormgeving groene-gevelsysteem 

• Groene-gevelsysteem is een modulair 
baksysteem, gebaseerd op Greenwave 4.0. 

• Bakken niet geheel gesloten, maar met 
een open tussenruimte voor ventilatie. 

• Bakken aan twee zijdes voor extra 
toegankelijkheid gevel, extra mogelijkheid 
voor planten en directe koeling 
binnenlucht voor comfort. 

• Betere verdeling gewicht door 
symmetrische vorm. 

• Eenvoudig in gebruik en onderhoud. 
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4.7 Buffervijver 

• De buffervijver zorgt voor water in zowel het natte als droge seizoen. 
• Het water is primair bedoeld voor irrigatie van de groene gevel. 
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4.8 (lnterieur-)impressies 
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5 Discussie 

Neerslagopvang 
Het totale groene-geveloppervlak van het ontwerp beslaat 640m 2

. ledere m2 heeft een 
neerslagopvang van 26,5%. De totale neerslag is 1453,1 mm per jaar. Daarvan wordt per m2 groene 
gevel 385,11iter per jaar opgevangen. De totale neerslagopvang van het gebouw- zonder daken- is 
dan 246.464 liter per jaar. 

Het totale groendak-oppervlak is 1928 m2
. Als wordt uitgegaan van een retentie van 60% (de laagste 

waarde in onderzoek aangegeven) dan kan het groen dak per m2 871,9 liter afvangen per jaar. Dit 
komt neer op nog eens 1.680.946 liter neerslagopname voor het gehele groen dak van het gebouw 
per jaar. 

Als de waarden van zowel de groene gevel als het groen dak worden opgeteld, komt men uit op 
1.927.410 liter neerslagopname per jaar voor het gehele gebouw. 

Verdampingskoeling 
Het Greenwave-systeem produceert 21,2 W/m 2 koeling. De totale verdamping door de groene gevel 
is daarmee 186 kWh per m2 per jaar, omgerekend 119.040 kWh aan koelvermogen door verdamping 
per jaar voor het hele gebouw. Het vloeroppervlak van de wooneenheden is 1404 m2

. De 
koelpotentie per m2 vloeroppervlak is daarmee 84,8 kWh per jaar, wat neerkomt op een constant 
koelvermogen van 10 W/m 2

. 

Volgens de (theoretische) evapotranspiratie vindt in Surabaya een gemiddelde verdamping van het 
Greenwave-systeem van 4,5 mm per dag plaats. Dit komt overeen met een gemiddeld koelvermogen 
van 117,7 W/m2 in plaats van 21,2 W/m 2 die na het praktisch onderzoek is aangehouden. Met de 
theoretische verdamping komt men tot de volgende koeling per m2: 1031 kWh per jaar, omgerekend 
659.840 kWh koeling voor het hele gebouw. De koelpotentie per m2 vloeroppervlak is daarmee 470,0 
kWh per jaar, ofwel1,3 kWh per m 2 per dag. Dit komt neer op een constant koelvermogen van 54 
W /m 2 en 22 W/m 3

, uitgaande van een hoogte van 2,5 meter per wooneenheid . Er wordt voor 
Nederland een vuistregel gehanteerd van 30 W tot 50 W koeling per m3. Met de groene gevel wordt 
deze koeling dus niet helemaal gerealiseerd en zelfs als deze gerealiseerd zou zijn, geldt deze voor 
Nederland en niet voor het thermisch oncomfortabelere Surabaya . Bovendien zal niet alle 
luchtkoeling binnen de wooneenheid plaatsvinden, een deel van de groene gevel staat immers 
buiten. Toch zal zonder twijfel een significante bijdrage worden geleverd aan het thermisch 
binnencomfort van het gebouw dankzij de groene gevel, als de theoretische verdamping inderdaad 
plaatsvindt. 

Waterbuffer: de buffervijver 
Omdat Surabaya een nat en een droog seizoen kent, is de voorgenoemde berekening niet steevast 
die van iedere willekeurige dag aldaar. In het natte seizoen is de hoeveelheid neerslag gemiddeld 6,6 
mm/dag. In het droge seizoen bedraagt de neerslag 'slechts' gemiddeld 1,4 mm/dag. 

Runoff en throughflow die onder het systeem uitkomt, dient gebruikt te worden als irrigatie. In het 
geval van het Greenwave-systeem bedraagt de irrigatie 0,08 mm per dag. De runoff & throughflow is 
daarbij 0,21 mm per dag. Het systeem verliest daarbij wel 0,03 mm per dag aan gewicht. 
Aangenomen dat het gewichtsverlies niet zou optreden als deze gecompenseerd wordt met de 
irrigatiestroom, resulteert dit tot 0,11 mm irrigatie per dag. Deze kan in zijn geheel worden verkregen 
door de runoff van 0,21 mm. Waardoor nog maar 0,1 mm runoff & throughflow zijn doorgang vindt 
naar de bodem. Dit geldt wel voor iedere m2

, dus een geschatte 64 liter trekt iedere dag de bodem 
in. Per jaar is dit gemiddeld 23.360 liter aan waterafvoer in de bodem. 
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Dit overtollig water kan beter gebruikt worden om op te slaan, aangezien er sprake is van een nat en 
droog seizoen. Deze opslag zou plaats kunnen vinden in bijvoorbeeld een vijver nabij het gebouw, 
waarop in tijden van betrekkelijke droogte beroep gedaan kan worden. Allereerst zal gekeken 
worden naar de droge periode, waarop gemiddeld 1,4 mm per dag aan neerslag valt. De balans van 
het Greenwave-systeem bij een gemiddelde neerslag van 1,4 mm per dag is gegeven in tabel 2. 

Balans Greenwave droog seizoen 

0,23 

0,36 

41,2% Verdamping neerslag 

67
,
2

'}(, Verdamping verminderd met 
condens 

Tabel 2 Dagelijkse waterbalans Greenwave-systeem bij gemiddeld 1,4 mm neerslag; eenheden in mm 

In de tabel is te zien dat het systeem 0,54 mm per dag nodig heeft en dan 0,12 mm aan gewicht 
verliest. Voor evenwicht zou dus 0,66 mm moeten worden toegevoerd. De runoff & throughflow 
bedraagt 0,07 mm, dus deze kan weer als irrigatie gebruikt worden. Daarnaast moet nog 0,59 mm 
water worden toegevoegd aan het systeem in de vorm van neerslag. De neerslagopvang blijkt 0,45 
mm te bedragen. Daa1rmee moet nog steeds 0,14 mm worden toegevoegd. Deze 0,14 mm zou 
kunnen komen uit een vijver die dienst doet als waterbuffer. Maar of in het natte seizoen voldoende 
neerslag valt om deze buffervijver aan te vullen, blijkt uit tabel 3. Hierin is de waterbalans te zien, dat 
van toepassing is in het natte seizoen waarin gemiddeld 6,6 mm per dag valt. 

Balans Greenwave nat seizoen 

0,85 47,5% Verdamping neerslag 

23
,
5

'}(, Verdamping verminderd met 
0
'
42 

condens 

Tabel3 Dagelijkse waterbalans Greenwave-systeem bij gemiddeld 6,6 mm neerslag; eenheden in mm 

Er was niet geïrrigeerd in deze periode, waarin de gemiddelde gevallen neerslag 6,6 mm bedraagt. 
De hoeveelheid water dat het systeem per dag opvangt, is 1,79 mm. Dit is allemaal afkomstig van de 
neerslagopvang. Aan de onderkant loopt er dan 0,39 mm uit, dat niet gebruikt hoeft te worden als 
irrigatie, omdat het systeem al genoeg neerslag vangt om het systeem iedere dag 0,13 mm aan 
gewicht te laten toenemen. Deze 0,39 mm kan daarmee opgeslagen worden in de hiervoor 
genoemde buffervijver in het natte seizoen, om in het droge seizoen te worden gebruikt. 

In het natte seizoen stroomt er dus iedere dag 390 mi per m2 aan runoff & throughflow uit. Voor het 
hele gebouw betekent dit daarmee een runoff & throughflow van 249,6 liter per dag. In het droge 
seizoen heeft het systeem juist extra, water nodig, en wel140 mi per m2 per dag. Dit komt neer op 
89,6 liter per dag voor het hele gebouw. 

Volgens de (theoretische) evapotranspiratie vindt in Surabaya een gemiddelde verdamping van het 
Greenwave-systeem van 4,5 mm per dag plaats. Bij meer verdamping, moet ook meer water worden 
toegevoegd aan het systeem, zoals af te lezen is in tabel 4. 
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Theoretische balans Greenwave droog seizoen 

4,5 98,3% Verdamping 

Theoretische balans Greenwave nat seizoen 

4,S 92,0% Verdamping 

Tabel 4 Waterbalansen Greenwave-systeem bij gemiddeld 4,5 mm verdamping in droog en nat seizoen; eenheden in mm 

In het droge seizoen kan 0,07 mm van de runoff & throughflow gebruikt worden voor de irrigatie. 
Daarbij is nog steeds 4,05 mm per dag nodig voor de irrigatie om een verdamping van 4,5 mm te 
kunnen realiseren, aangezien de gemiddelde dagelijkse neerslagopvang 0,45 mm bedraagt in het 
droge seizoen. 

In het natte seizoen kan 0,39 mm van de runoff & throughflow gebruikt worden voor de irrigatie. 
Daarbij is nog steeds 2,75 mm per dag nodig voor de irrigatie om een verdamping van 4,5 mm te 
kunnen realiseren, aangezien de gemiddelde dagelijkse neerslagopvang 1,79 mm bedraagt in het 
natte seizoen. 

Bij het groen dak uitgegaan wordt van een waterretentie van 80% vanwege de hogere verwachte 
verdamping in Surabaya. Het percentage van de neerslag die daarmee geen runoff wordt is 20% van 
de neerslag die op het groen dak valt. Het groene dak heeft een oppervlak van 1928 m2

• ledere m2 

laat daarmee ieder jaar 290,6 liter door, die gebruikt kan worden als irrigatie. Voor het hele dak ge'ldt 
een waterdoonlating, c.q. irrigatie van 560.315 liter, dit komt overeen met een extra irrigatie van 875 
liter per m2 groene gevel per jaar, 2,4 mm per dag. 

Hiermee is in het droge seizoen nog steeds 1,65 mm per dag nodig om het groene-gevelsysteem te 
laten werken. In het natte seizoen is nog 0,35 mm per dag nodig voor de werking. Deze hoeveelheid 
kan komen uit de buffervijver. 

Bij het realiseren van een buffervijver voor irrigatie, dient rekening te worden gehouden met 
verdamping van open water. Voor Surabaya geldt een waarde van 5,8 mm per dag (zie bijlage). In het 
natte seizoen regent het 6,6 mm per dag, waardoor er per saldo 0,8 mm water bijkomt. Bij een 
gemiddelde neerslag van 1,4 mm per dag in het droge seizoen, verdwijnt per dag 4,4 mm uit de 
buffervijver. Uitgaande van een globale oppervlakte en inhoud van de buffervijver van 250m 2 en 750 
m3

, zou deze in het droge seizoen (in totaal184 dagen) 202 .400 liter water verliezen door 
verdamping, bijna 30% van de totale inhoud aan water. Gedurende het natte seizoen komt er 
dagelijks 200 liter bij in de vijver, wat de vijver 36.200 liter aanvult. Dit betekent dat het peil ieder 
jaar met 166.200 liter wordt verminderd. 

Als de theoretisch situatie van verdamping wordt aangehouden, dus met inachtname van de 4,5 mm 
verdamping per m2 groene-gevelsysteem, dan is er in het droge seizoen 194.304 liter (1056 liter 
gedurende 184 droge dagen) nodig om het groene-gevelsysteem volledig te kunnen laten 
functioneren. In het natte seizoen is 40.544 liter (224 liter gedurende 181 natte dagen) nodig voor de 
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werking van de groene gevel. Neerslag zorgt voor een aanvulling van de vijver van gemiddeld 
363.275 liter per jaar. Door verdamping verdwijnt ieder jaar 508.080 liter water uit de buffervijver. 
Hiermee kan ee n balans worden opgesteld van de buffervijver: 194.304 + 40.544 + 508.080-
363.275 = 379.653 liter die ieder jaar verdwijnt uit de vijver met een inhoud van 750.000 liter. Dit 
water dient te worden aangevuld in het natte seizoen door iedere dag 2098 liter water in de vijver te 
pompen uit de naburige rivier. 

De keuze om in het natte seizoen de vijver aan te vullen en niet (ook) in het droge seizoen is vanwege 
de waterschaarste in het droge seizoen en vanwege de vermindering van wateroverlast door 
overstromingen die de rivier in het natte seizoen kan veroorzaken. Omdat het water uit de rivier 
minder zuiver is dan de neerslag die valt, vermengd deze met het iets schonere vijverwater en maakt 
haar dus iets vuiler dan het was. Om dit te compenseren zou gedacht kunnen worden aan het 
aanleggen van een natuurlijke vijver, waarin planten bijdragen aan de {beperkte) zuivering van het 
vijverwater. Riet is hiervoor een geschikte plant. Het water is dan slechts geschikt voor irrigatie. 
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6 Conclusie 

Kenmerken ontwerp 
Groene-geveloppervlak gebouw: 640m 2 

Groendak-oppervlak gebouw: 1928 m2 

Groene-geveloppervlak wooneenheid: 7,5 m2 (3 m x 2,5 m) 
Oppervlak wooneenheden: 15, 18, 21, 24m 2 (5,6,7,8 m x 3 m) 
Hoogte wooneenheden: 2,5 m 
Oppervlak gebouw: 912 m2 

Vloeroppervlak gebouw: 1404 m2 

Aantal bewoners (4 per wooneenheid): 288 

In tabel 5 staat de prestatie van het low cost appartementengebouw met groene gevel opgesomd. 

Prestatie Prognose 
(praktisch onderzoelt (Penman-Monteith-
Nederland) model Surabaya) 

Prestatie ontwerp neerslagopvang 

Totale jaarlijkse neerslag Surabaya 1453,1 mm -

Hoeveelheid neerslag Surabaya droge seizoen per dag 1,4 mm -
Hoeveelheid neerslag Surabaya natte seizoen per dag 6,6mm -

Neerslagopvang Greenwave/groene gevel 26,5% -

Neerslagopvang groene gevel per m2 per jaar 385,11iter -

Totale neerslagopvang gevel gebouw per jaar 246.464 liter -

Prestatie ontwerp koeling 

Verdampingshoeveelheid Greenwave/groene gevel 0,81 mm/dag 4,5 mm/dag 

Verdampingsvermoge.n Greenwave/groene geveJ 21,2 W/m 2 117,7 W/m2 

Jaarlijks verdampingsvermogen Greenwave/groene gevel 186 kWh/m 2 1031 kWh/m 2 

Totale koeling groene gevel gebouw per jaar 119.040 kWh 659.840 kWh 

Koeling per m2 wooneenheid per jaar 84,8 kWh 470,0 kWh 

Koelvermogen per m2 wooneenheid per dag 0,23 kWh 1,3 kWh 
Koeling per oppervlakte wooneenheld per jaar 10W/m2 54 W/m 2 

Koeling per inhoud wooneenheid per jaar* 4W/m3 22 W/m 3 

.. 
Tabel 5 Prestatle groene gevel op gebouwontwerp casestudy, zowel biJ prognose aan hand van praktisch onderzoek (deel2) 
en het theoretische Penman-Monteith-model voor Surabaya 
*In Nederland geldt een vuistregel voor koeling van 30-50 W/m3 

Voor het realiseren van de verdamping die het Penman-Monteith-model voorspelt, dient extra 
irrigatie aan het systeem toegevoegd te worden. Hiervoor dient nabij het ontwerp een wa1terbuffer 
te worden aangelegd in de vorm van een vijver van 250m 2 groot en 3 m diep. Met deze hoeveelheid 
water kan het droge seizoen overbrugd worden, met aanvulling van het water uit de nabij gelegen 
rivier. Reiniging van het water geschiedt door waterplanten, bij voorkeur riet en is allereerst bedoeld 
voor irrigatie. 

Het ontworpen gebouw met een nieuw gevelconcept-de groene gevel- heeft veel koelpotentie 
voor het binnenklimaat van de wooneenheden. Extra energie is niet nodig voor deze koeling, 
aangezien deze adiabatisch geleverd, dus wordt door middel van verdamping van water. Dit water is 
afkomstig van neerslag die opgevangen wordt door het groene-gevelsysteem zelf. Overige irrigatie 
vindt plaats door middel van een buffervijver, die in het natte seizoen op peil wordt gehouden door 
rivierwater. Door de opvang van neerslag wordt de kans op het ontstaan van flash floods verkleind, 
aangezien neerslag die terechtkomt op de bodem vaak leidt tot runoff over land. Bovendien levert de 
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groene gevel de mogelijkheid tot het verbouwen van voedsel en medicinale planten. Deze kunnen 
enerzijds privé gebruikt worden door de bewoners, die de groene gevel zullen onderhouden 
vanwege de waarde die deze heeft voor de bewoners. Anderzijds kunnen producten die verbouwd 
worden verkocht worden aan andere bewoners, waardoor het saamhorigheidsgevoel, zoals die in 
kampungs wordt ervaren door bewoners, versterkt wordt. 

Dit gebouwontwerp voldoet aan de eisen en wensen die bewoners in Surabaya stellen aan hun 
woonomgeving. Hoewel de groene gevel een toevoeging is aan hun woning die zij nog niet eerder op 
deze wijze hebben ervaren, heeft deze de potentie om snel te worden geaccepteerd als 
bouwelement. Niet alleen vanwege haar vitale functie, maar ook omdat de bewoners van de 
gesloten gemeenschappen veel affiniteit hebben met de natuur, aangezien vele van hen ooit 
plattelandbewoners waren. Bewoners over de hele wereld hebben wat dat betreft altijd een 
voorkeur gehad voor de natuur. Gecontroleerd of ongecontroleerd heeft ontbossing plaatsgevonden 
van steden, met alle gevolgen van dien. Het op deze manier terugbrengen van groen in het 
stadsbeeld over het algemeen en in Surabaya in het bijzonder is daarom een doel dat de moeite 
waard is om na te streven. 

Erwin Ros 
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Bijlage: Penman-Monteith-model Surabaya 
[Shuttleworth, 1993] 

Introduetion to Physical Hydrology- M.R. Hendriks 

Equation parameters/variables 

a,(-) 

b, (-) 

Oe(-) 

be (kPa-05
) 

Oe (-) 

bc (-) 

Data 

Air temperature, T ("C) 

Relative humidity, RH(-) 

Sun's short wave radiation, 50 (MJ m-2 da{1
) 

Number of bright sunshine hours per day, n (hour) 

Total day length, N (hour) 

Land use data 

Albedo, a(-) 

Aerodynamic resistance, r. (s m-1) 

Surface resistance, r, (s m-1
) 

Calculations 

Cloudiness fraction, n/N (-) 

Saturation vapour pressure, e, (kPa) 

Actual vapour pressure, e. (kPa) 

Net radiation at theearth's surface, Rn {IVlJ m-2 da{1
) 

Gradient of the saturation pressure curve, Ll (kPa ·c 1
) 

Evapo(ation Surabaya (mm day-1) 

0,25 

0,50 

0,34 

-0,14 

1,00 

0,00 

28,1 

0,76 

37,50 

7,00 

12,0 

forest grasstand 

0,15 0,23 

5 69 

150 69 

0,6 

3,802 

2,890 

13,14 11,52 

0,221 

3,9 4,5 
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open water 

0,08 

110 

0 

14,57 

5,8 


