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1. Verstoppingsgevoeligheid van druppelleidingen en 
waterontsmettingssystemen in het kader van recirculatie 

 

Probleemstelling en doelstelling 

Bij living wall systems (LWS) zijn verstoppingen van de druppelleidingen een veel 

voorkomend probleem. Gezien de meeste systemen sterk gevoelig zijn aan droogte, kan bij 

verstopping van druppelleidingen reeds op korte termijn (enkele dagen) onherstelbare 

schade gecreëerd worden. Verstoppingen worden veroorzaakt door gebruik van meststoffen 

(kalk) en door algenvorming in de druppelleidingen.  

Er zijn veel verschillende irrigatietechnieken op de markt die gebruikt kunnen worden in 

Living Walls, de ene al meer storingsgevoelig dan de andere. De meest courant gebruikte 

druppelaartechnieken zullen binnen deze proef vergeleken worden.  

 

Ook zullen er binnen deze proef methodes getest worden die mogelijks een oplossing bieden 

voor verstoppingen in druppelleidingen. De werking van voorfilters zal getest worden, 

evenals curatieve oplossingen met producten die in combinatie met planten kunnen worden 

toegepast, Horticlean 15 FORT en Huwasan© Peroxide. Een bijkomende test zal uitwijzen of 

deze producten effectief kunnen toegepast worden zonder planten te beschadigen.  

 

Opmerking: Vervuilen van druppelleidingen neemt meer tijd in beslag dan initieel gedacht, 

een student zal in Januari 2020 alsnog deze proef verder zetten, in tussentijd worden de 

druppelleidingen verder vervuild met algenwater 

 

Proef 1: verstoppingsgevoeligheid druppelleidingen en testen curatieve en 

preventieve technieken 

Doelstelling: 

 Verstoppingsgevoeligheid testen van verschillende types irrigatietechnieken gebruikt 

in living wall systems  

 Curatieve en preventieve technieken testen op de verschillende geselecteerde 

irrigatietechnieken  

 

Proefbenodigdheden 

Geselecteerde irrigatietechnieken:  

- Standaard druppelslang (niet drukgecompenseerd en zonder filter) 
- Standaard zelfreinigende druppelslang (uniram) 
- Sproeiers (=Microdrip Gardena) 
- Zweetslang  
- Blinde druppelslang met nozzles (Netafim’s Kameleon red) 
- T-tape (Rivulis) (soort voorfilter met niet drukgecompenseerde druppelslang) 

 
Curatieve en preventieve oplossingen: 

- Voorfilters 
- Producten op basis waterstofperoxide:  

o Horticlean 15 FORT van SOPURA S.A. 
o Huwa-San© Peroxide van Roam Technology 



Proefopzet 

De proef bestaat uit 5 teelttafels:  

 1 tafel als controle waar gewoon leidingwater wordt doorgestuurd 

 1 tafel waar Huwa-San TR 50 als reinigingsmiddel wordt getest 

 1 tafel waar Horticlean 15 Fort als reinigingsmiddel wordt getest 

 1 tafel waar voorfilters met grote maaswijdte 

 1 tafel waar voorfilters met kleine maaswijdte 

Elke teeltafel bestaat uit 3 herhalingen van de 6 verschillende irrigatietechnieken 

 

In de eerste fase van de proef worden de 4 laatste tafels vervuilt (alles behalve de controle).  Dit 

gebeurt via een recirculerend systeem die door algen verontreinigd water door de verschillende 

irrigatietechnieken pompt. In de eerste fase liggen de verschillende leidingen op 1 tafel om het 

recirculeren makkelijker te maken (zie fig. 3) 

 

Na de eerste fase wordt bekeken welke irrigatietechniek het meest verstoppingsgevoelig is. 

 

 

Figuur 3 Foto proefopzet verontreiniging van de verschillende objecten met telkens drie herhalingen 

 

In de 2de fase worden de verschillende irrigatieleidingen verspreid over de teelttafels als beschreven 

hierboven en worden de op waterstofperoxide gebaseerde producten toegediend.  

 

 

 

 

 

 

 



Schematische proefopzet 

 

Figuur 2 Schematische proefopzet verontreinigen irrigatietechnieken 



Proef 2: gewasveiligheid testen van reinigingsmiddelen op Spathiphyllum en 

Heuchera 

 

Doelstelling: In deze proef willen wij nagaan wat het effect van waterstofperoxide is op de 

gezondheid en groei van de planten. We vergelijken 2 verschillende producten met elkaar in 

3 verschillende dosissen ( zie tabel) 

Opmetingen: 

 Lengte meting (begin en eind proef) 

 Visuele beoordeling gezondheid planten (einde proef) 

 Chlorofyl meting bladeren (begin en einde proef) 

Proefopzet: 

Dosering van het water dat 

in de leidingen wordt gestuurd 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

  andere act stof 

Dosering 1 –  

20 ppm zuivere 

peroxide 

=  

normale 

onderhoudsdosering bij  

glasgroententeelt 

Dosering 2 –  

100 ppm zuivere 

peroxide 

=  

dosering waarmee 

ook al sommige 

 schimmelsporen 

worden afgedood 

Dosering 3 –  

500 ppm zuivere peroxide 

=  

overdosis om te zien of dit 

nog 

 verdragen wordt door 

planten 

> indien hier geen schade 

dan ben je gerust 

   voor adviesdoseringen 

van 100 ppm of meer 

   voor wat betreft risico op 

plantschade  

Huwa-San TR 50 

(= 50% of 500 g/l 

H2O2) 

Ag 0,04 ml/l Huwa-San 

TR50 

0,2 ml/l Huwa-San 

TR50 

1 ml/l Huwa-San TR50 

Horticlean 15 

Fort 

(= 25,3% of 253 

g/l H2O2) 

Perazijn-

zuur 

0,079 ml/l Horticlean 0,395 ml/l Horticlean 1,98 ml/l Horticlean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4  Foto proefopzet gewasveiligheid waterstofperoxide bij Spathiphyllum en Heuchera
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Figuur 5 Schematische proefopzet gewasveiligheid waterstofperoxide bij Spathiphyllum en Heuchera 

 

Producten 

Met afspoelen Zonder afspoelen 



2. Methode & Resultaten 

Proef 1: verstoppingsgevoeligheid druppelleidingen en testen curatieve en preventieve 

technieken 

 

Opmerking: Vervuilen van druppelleidingen neemt meer tijd in beslag dan initieel gedacht, 

een student zal in Januari 2020 alsnog deze proef verder zetten, in tussentijd worden de 

druppelleidingen verder vervuild met algenwater 

 

Deel 1: Vergelijking van de flow tussen controle en de vervuilde objecten & 

vergelijking van de flow tussen de vervuilde filters en schone filters 

 Object 1: Controle 

 Object 2: Filter kleine mazen 

 Object 3: Filter middel mazen  

 Object 4: Opmeting vervuilde objecten (zonder filter) 

(steeds 3 herhalingen van elke irrigatietype per object) 

Stap 1: opmeten van de flow van de verschillende types druppelleidingen: de controle, 

de vervuilde objecten en de objecten met vervuilde filters 

sproeier, druppelaars en zweetdarm 

 

 

 

 

 Plaatsen lange drainbak onder elke irrigatieleiding 

 Pomp aanleggen voor exact 1 min  

 Nagaan hoeveel water zich in elk drainbak bevindt voor elke herhaling per 

object 

Stap 2: opmeten van de verschillende types druppelleidingen met propere filters 

 Beeldmateriaal vervuilde filters  

 Vervuilde filters worden gekuist en terug geïnstalleerd 

 Vervolgens: Herhaal stap 1  

 

Deel 2: Nagaan hoelang het duurt voor filters weer verstopt zijn 

 Na het kuisen van de filters elke twee dagen de filters los draaien en foto trekken 

evolutie van de verstopping 

 Wekelijks de flow nagaan per object bij 1 herhaling  

 

 



Deel 3: Nagaan welk product het best werkt om de verstopping te verhelpen 

 Object 1: Controle 

 Object 2 en 3: Vervuilde objecten 

 Object 2a: Product Huwa-San (vervuild object met toepassing Huwa-San) 

 Object 3a: Product Horticlean 15 Fort (vervuild object met toepassing Horticlean 15 

Fort) 

 

Stap 1: opmeten van de flow van de verschillende types druppelleidingen: de controle, 

de vervuilde objecten en de vervuilde objecten na toepassing producten 

sproeier, druppelaars en zweetdarm 

 

 

 

 

 Plaatsen lange drainbak onder elke irrigatieleiding 

 Pomp aanleggen voor exact 1 min  

 Nagaan hoeveel water zich in elk drainbak bevindt voor elke herhaling per 

object 

 

Deel 4:  nagaan welk type irrigatie snelst vervuilt 

Nadat alle opmetingen gebeurd zijn met de propere controle, gaan we ook deze gaan 

vervuilen en opvolgen 

 Start vervuiling 

 2 x per week wordt de flow opgemeten (zie eerdere techniek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proef 2: gewasveiligheid testen van reinigingsmiddelen op Spathiphyllum en 

Heuchera 

Stap 1: Beginopmetingen 

 Lengtemeting: Planthoogte bepalen 

 Chlorofylmeting 

 

Stap 2: Producten in verschillende concentraties toedienen 

Dosering van het water dat 

in de leidingen wordt gestuurd 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

  andere act stof 

Dosering 1 –  

20 ppm zuivere 

peroxide 

=  

normale 

onderhoudsdosering bij  

glasgroententeelt 

Dosering 2 –  

100 ppm zuivere 

peroxide 

=  

dosering waarmee 

ook al sommige 

 schimmelsporen 

worden afgedood 

Dosering 3 –  

500 ppm zuivere peroxide 

=  

overdosis om te zien of dit 

nog 

 verdragen wordt door 

planten 

> indien hier geen schade 

dan ben je gerust 

   voor adviesdoseringen 

van 100 ppm of meer 

   voor wat betreft risico op 

plantschade  

Huwa-San TR 50 

(= 50% of 500 g/l 

H2O2) 

Ag 0,04 ml/l Huwa-San 

TR50 

0,2 ml/l Huwa-San 

TR50 

1 ml/l Huwa-San TR50 

Horticlean 15 

Fort 

(= 25,3% of 253 

g/l H2O2) 

Perazijn-

zuur 

0,079 ml/l Horticlean 0,395 ml/l Horticlean 1,98 ml/l Horticlean 

 

Stap 3: Eindopmetingen 

 Lengtemeting 

 Visuele beoordeling gezondheid planten 

 Chlorofylmeting 

Zijproef: Producten toevoegen aan het substraat via capillaire optrekking om zo ook effect te 

zien zonder rechtstreeks contact met de plantdelen. Deze wordt uitgevoerd nadat Proef 2 

afloopt. We gebruiken de Controle van Proef 2 als nieuwe objecten voor deze side test. 

 

Stap 1: beginopmeting 

 = Eindopmeting Proef 2: Lengtemeting, Visuele beoordeling gezondheid planten, 

chlorofylmeting 



Stap 2: toedienen producten 

 Concentratie worden gekozen afhankelijk van resultaten Proef 2 

 Producten worden capillair toegediend (zie figuur) 

 Meting concentratie peroxide met peroxidestripjes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3: Eindopmetingen 

 Lengtemeting: Plantlengte  

 Visuele beoordeling gezondheid planten 

 Chlorofylmeting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capillair waterbak 

  Heuchera 


