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Waterkwaliteit en -verbruik van groene wanden 

1 Inleiding rond verschillende systemen voor het vergroenen van een gevel 

Voor het vergroenen van gevels bestaan er twee grote groepen van systemen (zie Figuur 1). Bij de 

grondgebonden systemen, de zogenaamde groene gevels, wortelen de planten in de volle grond aan de 

voet van de gevel en begroeien zij de gevel al of niet ondersteund door een klimhulp. Voor hun water en 

voeding hangen deze klimplanten dus af van de grond waarin zij wortelen. Bij de Living Wall Systemen 

daarentegen wortelen de planten in een substraat dat op de één of andere manier aan de gevel wordt 

vastgehouden. Binnen deze systemen zijn zowel inerte substraten (zoals rotswol, lavakorrels,…) als 

organische substraten (potgrond, veenmos,…) gebruikelijk. Verder worden deze systemen 

gekarakteriseerd door een dikke of een dunne opbouw (zie Figuur 1). Om aan de waterbehoefte van de 

planten te voorzien, worden living wall systemen uitgerust met een irrigatiesysteem. Daarbij worden 

verschillende systemen gehanteerd voor de verdeling van het irrigatiewater over de wand, waarbij 

druppelleidingen en capillaire opzuiging door het substraat of een vloeidoek vanuit een onderliggende 

goot de meest gebruikte principes zijn. Meststoffen kunnen binnen dergelijk systemen discontinu 

toegediend worden in korrelvorm aan de voet van de plant ofwel door (continue) inmenging van 

vloeibare meststof in het irrigatiewater (fertigatie). Hiermee gelijken systemen die gebruik maken van 

een inert substraat sterk op de hydrocultuur techniek zoals gekend in de tuinbouwsector. 
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Figuur 1 Schematische voorstelling van de binnen het project Groen Bouwen gehanteerde indeling van de systemen voor het 
vergroenen van gevels  

2 Doelstelling 

Er zijn reeds verschillende fabrikanten van living wall systemen op de markt actief, elk met hun eigen 

ontwikkeld concept. Bij aanvraag en aanvang van het project waren er echter weinig concrete gegevens 

beschikbaar rond zowel het waterverbruik als de hoeveelheid en de kwaliteit van het eventuele 

effluentwater. Dit effluentwater, verder in dit rapport ook wel drainwater genoemd, is het “teveel” aan 

irrigatiewater dat niet door het systeem en de planten weerhouden wordt en uit het systeem stroomt. 

Zowel het feit dat er bij living wall systemen meestal fertigatie wordt toegepast en dat het irrigatiewater 

het systeem doorstroomt, kunnen een invloed hebben op de kwaliteit van dit uitstromend effluentwater 

en eventuele eindbestemmingen ervan. 

Daarom was het doel van deze deeltaak een beter beeld te krijgen van het waterverbruik van living wall 

systemen evenals te kijken naar de hoeveelheid en de kwaliteit van het effluentwater. Beide factoren 

zijn bepalend voor de mogelijke eindbestemming van dit drainwater (opslag en hergebruik, lozing,…).  

3 Proefopstelling 

Om bovenstaande aspecten te onderzoeken werd op de site van het proefcentrum van het WTCB te 

Limelette een proefopstelling gebouwd (zie Figuur 2). Deze deed tevens dienst als demonstratieopstelling 

in het kader van bezoeken van vertegenwoordigers van beroepscategorieën actief in de bouw aan het 

WTCB.  In zijn finale vorm bestond de opstelling uit negen verschillende living wall systemen van elk 4 m² 

groot. Allen waren zuidgeoriënteerd en dusdanig opgesteld dat er geen schaduwinvloeden waren van het 

ene op het andere systeem. Het betreft wanden van volgende fabrikanten: Garsy, Plantdesign, Mobilane, 

Karoo, Ecoworks, Muurtuin, Verticaal.be, Sempergreen en Vertiss. 

Groene wanden
Grondgebonden?*

*Grondgebonden? ja: meestal geen irrigatiesysteem
neen: meestal wel irrigatiesysteem en continue bemesting

Groene gevels

Ja

Zonder klimhulp (hechtende planten)

Met klimhulp (hout, metaal, textiel)

Living Wall Systems 

Neen

Inert substraat (rotswol, lavakorrels, 
textiel,…) HYDROCULTUUR

Dik (vb. rotswol, …) Dun (vb. textiel,…)

Organisch substraat (potgrond, 
veenmos,…)

Dik (vb. korf, plantenbak, 
goten, …)

Dun (vb. folie, textiel met 
plantzakken, …)
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Figuur 2 Foto van de proefopstelling met negen living wall systemen op de site van het proefcentrum van het WTCB (Limelette) 

3.1 Irrigatie- en fertigatiesysteem 

Zoals aangehaald in de inleidende paragraaf, hebben planten in een living wall systemen nood aan irrigatie 

(en bemesting). Voornamelijk omwille van de noodzaak aan voldoende flexibiliteit naar individuele sturing 

van zowel irrigatie als bemesting per wand, werd voor deze proefopstelling geopteerd voor een eigen 

samengesteld irrigatie- en fertigatiesysteem. Er werden twee systemen van bemesting toegepast: 

discontinue bemesting in korrelvorm en continue bemesting (fertigatie) (zie §3.4). Iedere fabrikant 

bepaalde welk systeem voor zijn wand van toepassing was.  

Onderstaande figuur 3 geeft een schematische voorstelling van het irrigatie- en fertigatiesysteem van de 

proefopstelling. Het geheel wordt gevoed met leidingwater (A) dat omwille van het vermijden van een 

directe verbinding met het leidingnet (wettelijke bepaling) opgeslagen wordt in een ondergrondse tank 

(B). Van daaruit wordt het opgepompt (C), grof gefilterd en verdeeld over de proefopstelling. Een digitale 

debietslogger (D) maakt het mogelijk de aangevoerde hoeveelheid voedingswater per wand te monitoren. 

Een digitale watertimer (E) maakt het mogelijk om in een tijdspanne van 24uur per wand 6 watergiften te 

programmeneren waarbij zowel de starttijd als de duur van elke gift ingesteld kan worden (zie §3.3). In 

functie van de richtlijnen van de fabrikant kan door middel van een volumetrische doseerpomp (G) een 

specifieke vloeibare meststof (zie § 3.2) vanuit een voorraadvat (F) gedoseerd worden in het irrigatiewater 

volgens een instelbaar mengpercentage (voor allen ingesteld op 1% v/v). Vervolgens stroomt het 

voedingswater naar de groene wand waar door middel van een druppelaar een staal wordt afgenomen 

om de initiële kwaliteitsparameters van het voedingswater te kunnen bepalen. Het voedingswater wordt 

aangesloten op waterverdeelsysteem binnen de wand (H) zoals voorzien door de fabrikant. Het 

uitstromend effluentwater wordt onder iedere wand opgevangen door middel van een goot en afgevoerd 

naar een ingegraven opvangton (J) wat het mogelijk maakt om op gezette tijdstippen de kwantiteit en de 

kwaliteit van het drainwater te bepalen. 
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  Figuur 3 Schematische voorstelling van het irrigatie- en fertigatiesysteem van de proefopstelling 

3.2 Codering 

In het vervolg van het verslag wordt naar de verschillende systemen in de proefopstelling verwezen aan 

de hand van een codering in plaats van de commerciële benaming. Deze codering is gebaseerd op de 

indeling van de systemen zoals besproken onder §1. De eerste letter binnen de codering staat voor het 

type substraat gebruikt in het systeem zijnde: organisch (O) of inert (I). De volgende letter (D of d) geeft 

aan of het om een systeem met respectievelijk een dikke of een dunne opbouw gaat. Het daaropvolgend 

aantal “+” tekens is een indicatie voor de hoeveelheid substraat. Het eventueel daaropvolgend nummer 

maakt de code uniek. Tot slot wordt tussen haakjes verwezen naar het type bemesting (dc = discontinu | 

continue inmenging van een specifiek mengsel vloeibare meststof (a,b of c) (zie § 3.4)).  

3.3 Instelling irrigatiesysteem 

Als vertrekpunt voor het irrigatieprogramma van elke wand wordt gebruik gemaakt van de aanbevelingen 

van de fabrikant. Binnen een verdere optimalisatie wordt gestreefd naar een balans tussen een minimum 

aan effluentwater enerzijds en een voldoende substraatvochtigheid anderzijds. Dit resulteert voor de 

verschillende systemen in onderstaand basis irrigatieschema (zie Tabel 1). Zoals ook aangegeven wordt 

voor bepaalde systemen de duur van de watergift in de herfst- en winterperiode ingekort. 

A

D

B

C

E

G

F

Living wall

H

I

J
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Tabel 1 Gebruikte irrigatie instellingen voor de verschillende wanden binnen de proefopstelling 

Systeem Aantal watergiften Duur watergift (minuten) 
Reductie % duur  
herfst &winter 

OD+ (dc) 1 2 / 

OD++ (1) (b) 1 8 / 

OD+++ (1) (dc) 2 15 50 

OD+++ (2) (dc, a) 1 15 50 

Od++ (b) 3 1 50 

Id (c) 6 6 50 

ID (b) 6 2 60 

OD++ (2) (b) 2 3 / 

OD+++ (3) (b) 2 5 50 

3.4 Bemestingschema 

Binnen de proefopstelling wordt in functie van de richtlijnen van de fabrikant gebruik gemaakt van twee 

bemestingsmethoden. Enerzijds discontinue bemesting waarbij in de lente meststof in korrelvorm aan de 

voet van de plant wordt toegediend en anderzijds continue bemesting door inmenging van vloeibare 

meststof in het irrigatiewater (zie ook §3.1). Onderstaande tabel geeft aan welke bemestingsmethode van 

toepassing is op welk systeem, om welke meststof het specifiek gaat en de gebruikte dosering. Voor de 

vloeibare meststof worden drie verschillende mengsels toegepast. Meststof a en c worden gebruikt op 

specifieke vraag van de fabrikant. Meststof b is een mengsel van meststoffen dat in samenspraak met PCS 

en mits akkoord van de fabrikant wordt toegepast. Dit mengsel is aangepast aan het harde leidingwater 

(37°F) waarmee de opstelling wordt gevoed. De samenstelling van dit mengsel wordt aangepast in functie 

van de seizoenen, waarbij in de lente- en zomerperiode de focus ligt op groei en in de herfst- en 

winterperiode op afharding. Alle staalnamecampagnes (zie §3.5) zijn uitgevoerd met de lente & 

zomerbemesting. 
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Tabel 2 Toegepaste meststof per wand, dosering en regime 

→ Meststof 

↓ Systeem 

Meststof in 
korrelvorm 

Meststof a 
(vraag fabrikant) 

Meststof b 
(WTCB/PCS) 

Meststof c 
(vraag fabrikant) 

OD+ (dc) x    

OD++ (1) (b)   x  

OD+++ (1) (dc) x    

OD+++ (2) (dc, a) x x   

Od++ (b)   x  

Id (c)    x 

ID (b)   x  

OD++ (2) (b)   x  

OD+++ (3) (b)   x  

Type Meststof 
Osmocote 
Exact 8-9M 
Standaard 

Extra Acidifier1 
+ Salpeterzuur 

Extra Acidifier1 + 
Hard water Grow 

Special1  
(lente en zomer) 

 

Extra Acidifier1 + 
Hard water 

Finisher1  
(herfst en winter) 

Pot Plant Special2 

Dosering  
(finale 
concentratie) 

3 g/L substraat 0,6 g/L + 0,0076% 0,25g/l + 0,25 g/l 0,5 g/L 

Regime 
Eenmalig in lente 

(discontinu) 
Continu Continu Continu 

1 : ICL Peters Excel | 2 : ICL Peters Professional 

3.5 Staalnamecampagnes 

De bepaling van het waterverbruik en de kwantiteit en kwaliteit van het effluentwater zijn uitgevoerd 

tijdens staalnamecampagnes. Binnen een periode van één week wordt daarbinnen de hoeveelheid water 

die naar de verschillende systemen stroomt gemonitord, de hoeveelheid effluentwater bepaald aan de 

hand van het wegen van het opgevangen water en op stalen van zowel dit effluentwater als het 

voedingswater kwaliteitsanalyses uitgevoerd (zie §4 voor de analyseparameters). Twee meetcampagnes 

zijn uitgevoerd vóór de opstart/toediening van de bemesting met als doel de invloed van het systeem 

op zich op de kwaliteit van het effluentwater na te gaan. Vervolgens zijn twee staalnamecampagnes 

uitgevoerd na opstart van de bemesting en het respecteren van een stabilisatieperiode en nogmaals 

twee campagnes één jaar na opstart van de bemesting. Doel hiervan is om een beeld te krijgen van de 

gecombineerde invloed van systeem en bemesting op de kwaliteit van het effluentwater. 
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4 Analyseparameters voor de waterkwaliteit 

Naaststaande figuur geeft een schematisch overzicht 

van de verschillende onderzochte water 

kwaliteitsparameters voor het effluentwater en hun 

link met de mogelijke eindbestemmingen ervan 

(lozing, opslag & hergebruik, plantenvoeding). De 

zuurtegraad (pH) en de conductiviteit 

(geleidbaarheid, maat voor opgeloste ionen) zijn in 

link met de drie mogelijke eindbestemmingen. De 

stoffen in suspensie (niet opgeloste vaste deeltjes) 

zijn uitsluitend in link met lozing. Deze parameter 

omvat zowel de zwevende als de bezinkbare stoffen. 

Deze laatste parameter is dan weer samen met kleur 

van belang voor opslag en hergebruik. Het chemisch 

zuurstofverbruik (COD, chemical oxygen demand) is 

een maat voor de hoeveelheid zuurstof die nodig is 

om het oxideerbaar materiaal (≈ organisch 

materiaal) in het afvalwater af te breken en is dus een maat voor de organische belasting. Het biochemisch 

zuurstofverbruik (BOD, biochemical oxygen demand) geeft de hoeveelheid zuurstof aan die nodig is voor 

de biologische afbraak van de aanwezige afvalstoffen in het water door micro-organismen. De BOD-

waarde is steeds lager dan de COD-waarde. Beiden zijn zowel in link met stabiele opslag en BOD in het 

bijzonder met lozing (Vlarem wetgeving, zie §6.4). Kalium, Calcium en Magnesium zijn louter in link met 

plantenvoeding terwijl Stikstof en Fosfor daarnaast ook een link hebben met lozing.  

Voor het opmeten van de pH is gebruik gemaakt van een Sartorius PT-10 pH-meter met temperatuur 

correctie. De conductiviteit wordt opgemeten met een Hach Sension 5 conductiviteitsmeter met 

temperatuur correctie. Stikstof (Test ’N TubeTM, method 10071), Fosfor (LCK 349), Kalium (LCK 228), 

Calcium (LCK327), Magnesium (LCK327) en COD (Test ’N TubeTM,Method 8000) zijn bepaald met behulp 

van analysekits van Hach® (referentie tussen haakjes) en een Hach DR6000 spectrofotometer. Deze 

spectrofotometer wordt tevens gebruikt voor de kleurbepaling aan de hand van de absorptie bij 455nm 

(methode 120). De stoffen in suspensie zijn gravimetrisch bepaald na filtratie volgens de NBN EN 872 

(2005) norm en de bezinkbare stoffen door bezinking in een Imhoff kegel met aflezing na 2u volgens de 

NBN T91-101(1974) norm. 

  

pH

conductiviteit

kleur

LOZING

PLANTENVOEDING OPSLAG &HERGEBRUIK

COD

BOD

Stoffen in suspensie

Stikstof (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

bacteriën

schimmels

Calcium (Ca)

Magnesium(Mg)

Bezinkbare stoffen

Figuur 4 Schematisch overzicht van de verschillende water 
analyseparameters en hun link met verschillende mogelijke 
eindbestemmingen van het effluentwater  
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5 Resultaten 

5.1 Kwaliteit van het effluentwater 

Zoals aangegeven onder §3.5 zijn er meerdere staalnamecampagnes uitgevoerd. Onderstaande grafieken 

geven telkens de resultaten voor de betreffende parameter weer vóór opstart van bemesting (blauw), in 

het eerste jaar na opstart van bemesting (licht groen) en in het tweede jaar na opstart van bemesting 

(donkergroen). De gearceerde staven geven de referentiewaarden voor respectievelijk regenwater 

(opgevangen tijdens de campagne), het gebruikte leidingwater en het leidingwater met toevoeging van 

de verschillende meststoffen (voedingswater). Binnen onderstaande grafieken wordt voor volgende 

parameters (pH, BOD, stoffen in suspensie) verwezen naar limietwaarden opgenomen in de Vlarem II 

wetgeving. Zoals ook verder geduid zal worden binnen de conclusies en interpretatie (§6 blz. 16) zijn deze 

waarden enkel van tel wanneer de lozing niet op de riool plaatsvindt. 

5.1.1 Zuurtegraad en conductiviteit 

Wat de zuurtegraad betreft, geeft onderstaande grafiek (Figuur 5 A) aan dat voor systemen met 

discontinue bemesting (dc), het systeem noch de bemesting weinig invloed hebben op de pH van het 

effluentwater bij vergelijking met de pH van het leidingwater dat voor deze systemen als voeding dient. 

Enkel systeem OD+++(2) bleek aanvankelijk een pH verlagend effect te hebben. Deze bevinding is conform 

de praktijkervaring van de fabrikant. Dit systeem schakelt in het tweede jaar van opvolging om naar 

continue bemesting met een extra verzurende meststof. Dit zorgt echter niet voor een pH verlaging van 

het effluentwater (zie onderstaande paragraaf). 

Voor de systemen met continue bemesting geven de meetresultaten op het voedingswater 

(= leidingwater + Meststof a-c) aan dat de toevoeging van meststoffen aan het leidingwater wel degelijk 

resulteert in een verlaging van de pH ervan. Deze daling is het meest uitgesproken voor de meststof a 

(extra acidifier + salpeterzuur, pH 6.6), gevolgd door meststof b (pH 7,1) en vervolgens c (pH 7,5). Over 

het algemeen kan voor het effluentwater worden vastgesteld dat de pH terug gestegen is ten opzichte 

van deze van het corresponderende voedingswater. Dit suggereert dat de wanden een bufferende 

capaciteit hebben. Dit zowel voor wanden met organisch (O in code) als inert (I in code) substraat. Enige 

uitzondering hierop vormen het systeem Od++ en ID (in tweede jaar). De pH-waarden blijven ook binnen 

de grenzen zoals opgelegd door de Vlarem wetgeving voor lozing (pH 6.5-9). 

Voor de conductiviteit geven de meetresultaten (Figuur 5 B) aan dat de systemen op zich (zonder 

bemesting) weinig invloed hebben op de conductiviteit van het effluentwater (vgl. met leidingwater). 

Ook de toepassing van discontinue bemesting lijkt geen noemenswaardige invloed te hebben. Dit is 

hoogstwaarschijnlijk het gevolg van het feit dat deze meststoffen slechts geleidelijk oplossen en in het 

effluentwater terecht komen. De referentiewaarden voor het voedingswater geven aan dat de toevoeging 

van meststoffen aan het leidingwater zorgt voor een verhoging van de conductiviteit van het 

voedingswater. Dit is uiteraard een logische bevinding, gezien voedingstoffen anorganische zouten zijn 

die opgelost worden in het water. Voor systemen met continue voeding vertaalt dit zich ook in een 

verhoging van de conductiviteit van het effluentwater in het eerste jaar van bemesting. Dit betekent ook 

dat een deel van de voedingsstoffen niet opgenomen worden door het systeem en de planten en er terug 

uitstroomt. Voor systeem OD++ (2) is dit het gevolg van het feit dat het gebruik maakt van een 

gootsysteem met capillaire opzuiging van het water door de modules. Het water doorstroomt het 
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substraat bij dit systeem dus niet. In het tweede jaar stellen we een drastische verhoging van de 

conductiviteit vast (soms verdubbeling) die de waarde van het voedingswater ruim overstijgt. Dit 

suggereert een accumulatie van meststoffen in de wanden gevolgd door een vrijgave. 

A B 

  
Figuur 5 Opgemeten zuurtegraad (pH) (A) en conductiviteit (B) in de verschillende effluent- en referentiestalen bij 25°C. 
Legende:  
Zie §3.2 op blz. 4 voor duiding bij de gebruikte codering. 
 

5.1.2 Kleur 

Zoals onderstaande grafieken en foto aangeven, zorgen alle systemen in meer of mindere mate voor de 

verkleuring van het effluentwater (blauwe staven in grafieken). De toevoeging van meststoffen aan het 

leidingwater zorgt voor een beperkte bijkomende verkleuring van het voedingswater (groen gearceerde 

staven). Dit vertaalt zich echter niet in een sterkere verkleuring van het effluentwater (blauwe staven 

versus lichtgroene). Dit geeft aan de verkleuring voornamelijk afkomstig is van de wanden zelf 

(substraat). Vooral systemen met een grote hoeveelheid organisch substraat dat doorstroomt wordt 

door het voedingswater zorgen voor kleuring. Systeem OD ++ (2) (b) vormt een uitzondering wegens het 

beperkt contact tussen water en substraat (capillaire waterabsorptie, geen doorstroming substraat). Deze 

verkleuring lijkt niet af te nemen in functie de tijd, integendeel zelfs (licht groene versus donkergroene 

staven). Gelijkaardige bevindingen werden door ons gedaan in een project rond groendaken, waarbij zelfs 

10 jaar na installatie nog geen wezenlijke afname van de verkleuring is vastgesteld. Vergelijking van 

resultaten voor de schijnbare kleur (kleurbijdrage stoffen in suspensie en stoffen in oplossing) en de 

eigenlijke kleur (enkel kleurbijdrage stoffen in oplossing) geeft aan dat de kleur hoofdzakelijk afkomstig 

is van opgeloste stoffen. In lijn hiermee gegeven specifieke metingen van de stoffen in suspensie ook aan 

dat hun gehalte in het effluentwater zeer beperkt is (zie §5.1.3). 
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A | Schijnbare kleur B | Eigenlijke kleur 

  

C 

 

Figuur 6 Opgemeten Schijnbare (opgeloste stoffen + stoffen in suspensie) (A) en Eigenlijke kleur (opgeloste stoffen) (B) in de 
verschillende effluent- en referentiestalen. Foto van de effluentstalen in het tweede jaar na opstart van bemesting met 
uitzondering van systemen OD++(2) en OD+++(3) (b) (eerste jaar na opstart). ! Binnen deze foto staan de stalen in een iets 
andere volgorde! (C) 

 

5.1.3 Stoffen in suspensie 

De hoeveelheid stoffen in suspensie blijft voor 

alle systeemtypes beperkt en blijft tevens ver 

onder de aangegeven vlarem grenswaarde voor 

lozing. Het aandeel bezinkbare stoffen hierin is 

tevens uiterst laag (resultaten niet weergegeven). 

5.1.4 Chemisch (COD) en Biochemisch 

(BOD) zuurstofverbruik 

Wat het chemisch zuurstofverbruik betreft (zie 

Figuur 8 A) kan een aanzienlijke invloed van 

bepaalde systemen worden waargenomen met 

uitschieters in de situatie zonder bemesting en in het tweede jaar na opstart van de bemesting. Vooral 

systemen in dikke uitvoering met een grotere hoeveelheid organisch substraat en continue voeding 

lijken invloed te hebben op deze parameter. De invloed van het organisch substraat is logisch, gezien 

zowel COD als BOD een maat zijn voor de organische belasting van water. De invloed van de bemesting is 

minder voor de hand liggend, gezien de gebruikte meststoffen anorganische zouten zijn. Op zich dragen 
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Figuur 7 Opgemeten gehalte aan stoffen in suspensie in de 
verschillende effluent- en referentiestalen.   
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zij dus niet bij aan de organische belasting van het water, wat ook blijkt uit het feit dat de toevoeging van 

meststoffen aan het leidingwater maar een beperkte toename van de COD-waarde van het voedingswater 

(meststof a-b) veroorzaakt. 

De weergegeven BOD-waarden (Figuur 8 B) betreffen berekende waarden vanuit de opgemeten COD-

waarden. Zoals reeds aangegeven onder § 4 is de BOD-waarde steeds een fractie van de COD-waarde en 

zit deze begrepen tussen 35 en 65% van de COD-waarde (voor afvalwater). Bij gevolg hebben ook voor 

deze parameter vooral systemen in dikke uitvoering met een grotere hoeveelheid organisch substraat 

en continue voeding een invloed. Deze systemen overschrijden de limietwaarde (25 mg O2/L) opgelegd 

door de Vlarem wetgeving. Andere systemen schommelen daarentegen rond de limietwaarde. Twee 

systemen (OD+ (dc) en OD++ (2) (b) vertonen systematisch respectievelijk een zeer lage en een lage 

waarde die het gevolg is van de gebruikte capillaire waterabsorptie gift waarbij er dus geen doorstroming 

van het substraat optreedt. Daarnaast vertoont ook het inert systeem in dikke uitvoering en systeem 

Od++ (b) systematisch een lage BOD-waarde. 

A  B  

  

Figuur 8 Opgemeten Chemisch (A) en berekend Biochemisch zuurstofverbruik (B) in de verschillende effluent- en 
referentiestalen. Legende voor luik B:

 

5.1.5 Stikstof, Fosfor, Kalium, Calcium en Magnesium 

Zoals reeds aangeven in §4 zijn deze elementen onderzocht vanuit plantenvoedingsperspectief en voor 

stikstof en fosfor tevens vanuit lozingsperspectief. Voor stikstof geeft onderstaande grafiek (Figuur 5 A) 

aan dat de systemen op zich, noch de toepassing van discontinue voeding een verwaarloosbaar effect 

heeft op het stikstofgehalte van het drainwater. De toevoeging van meststoffen aan het leidingwater 

zorgt voor een sterke toename van het stikstofgehalte in het voedingswater (meststof a-c, gearceerde 

staven). Dit vertaalt zich voor de systemen die hiermee gevoed worden ook in een sterke stijging van het 

stikstofgehalte van het effluentwater. Dit komt ook duidelijk naar voor bij systeem OD+++(2) (dc,a) dat 

in het tweede jaar van opvolging switchte van discontinue naar continue voeding. De lagere concentratie 

in het effluentwater tegenover de concentratie in het voedingswater in het eerste jaar na opstart van 

bemesting geeft aan dat een fractie van de toegediende meststof opgenomen wordt door de systemen. 

In het tweede jaar van opvolging werd echter voor alle systemen een sterke toename van het 

stikstofgehalte in het effluentwater vastgesteld. Het gehalte in het effluentwater overstijgt de 

concentratie van het overeenkomstig voedingswater, wat suggereert dat er een accumulatie en 

daaropvolgende vrijgave plaatsvindt in de wand. Dosering van nitraten en ammonium (zie Figuur 14 in 
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bijlage 9.1) leert dat dit hoge stikstofgehalte voornamelijk afkomstig is van aanwezige nitraten en in vele 

mindere mate van ammonium. 

Naast stikstof bevatten de toegediende meststoffen ook een bron van fosfor en kalium als primaire 

voedingselementen voor planten. Wat fosfor betreft, is er zowel vanuit het systeem als de toegepaste 

voedingssystemen weinig invloed vast te stellen op het fosforgehalte van de effluentwaters. Hoewel 

toevoeging van meststof aan het leidingwater voor een verhoging van het fosforgehalte in het 

voedingswater zorgt, zij het beperkter dan het geval is voor het stikstofgehalte, wordt het overgrote deel 

hiervan opgenomen door de wanden. Dit heeft mogelijks ook te maken met het feit dat fosfor zich als 

element gemakkelijk hecht aan verschillende substanties (bv. substraat). 

Voor kalium worden gelijkaardige constataties gedaan als voor stikstof. Naar analogie zijn het de 

systemen met continue voeding die een verhoging van het kaliumgehalte in het drainwater kennen als 

gevolg van de toepassing van bemesting. Ook hier wordt in het tweede jaar van opvolging opnieuw een 

verhoging vastgesteld. Op één systeem na (Id (c)) schommelen de gehaltes in het tweede jaar rond het 

gehalte in de overeenkomstige voedingsoplossing. 

Wat calcium en magnesium betreft, vormt het leidingwater, omwille van zijn hoge hardheid, reeds een 

belangrijke bron van beide elementen. Enkel voor magnesium zorgt de toevoeging van meststoffen aan 

het leidingwater voor een lichte verhoging van het gehalte in het voedingswater. Zonder bemesting 

zorgen de systemen op zich, met uitzondering van één systeem, voor een (lichte) afname in calcium t.o.v. 

het leidingwater. Het magnesiumgehalte daarentegen blijft nagenoeg gelijk. Enige uitzonderingen hierop 

vormen de systemen OD++ (1) (dc) en in het bijzonder OD+++ (2) (dc,a) die zorgen voor een vrijgave van 

magnesium in het effluentwater. 

De toepassing van discontinue voeding heeft geen noemenswaardige invloed op het calciumgehalte van 

het effluentwater. Enkel in het tweede jaar van opvolging wordt een lichte toename vastgesteld in het 

effluentwater, maar de gehaltes blijven lager dan deze in het leidingwater. Voor magnesium wordt voor 

deze systemen over de opvolging heen een gelijkaardig effect vastgesteld voor de meeste systemen, 

zijnde een gelijke of licht verhoogde concentratie in het effluent.  

Voor de systemen met continue voeding wordt er over het algemeen in het eerste jaar van opvolging 

geen of een beperkte bijkomende invloed van de bemesting vastgesteld. Echter in het tweede jaar van 

opvolging wordt voor deze systemen een drastische stijging van vooral het calciumgehalte in de drain 

vastgesteld. Net als bij stikstof, suggereert dit een accumulatie en latere vrijgave. 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjut9Xc4-PPAhVBnhQKHW32BM4QjRwIBw&url=http://www.vlaio.be/pagina/logos-0&bvm=bv.135974163,d.ZGg&psig=AFQjCNHUVKsEH_9_8TX_8HdAGOm2ovCO0g&ust=1476860362735172


 

   

 

Rapport: Waterkwaliteit en -verbruik van groene wanden 13 

 

A| Stikstof B| Fosfor 

  
C| Kalium D| Calcium 

  
E| Magnesium  

 

Figuur 9 Opgemeten gehaltes aan totaal stikstof (A), fosfor 
(B), kalium (K), calcium (Ca) en magnesium (Mg) in de 
verschillende effluent- en referentiestalen. 

 

5.2 Overzicht invloed systemen en bemesting op kwaliteit effluentwater 

Onderstaande tabel vat de bevinden zoals besproken in voorgaande paragrafen samen. Daarbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen de invloed van het systeem op zich en het gebruikte type substraat 

(organisch of inert) en het toegepaste voedingssysteem. 

Hieruit komt duidelijk naar voor dat de systemen op zich (zonder bemesting) een invloed hebben op een 

hele reeks kwaliteitsparameters van het effluentwater. Deze invloed is vooral uitgesproken voor 

systemen met een dikke opbouw en een grote hoeveelheid organisch substraat. De toepassing van 

discontinue voeding heeft een beperkte invloed op enkele parameters. Continue voeding daarentegen 

heeft vooral invloed op de conductiviteit, het stikstof-, kalium- en in mindere mate fosforgehalte van 

het effluentwater. Voor in het tweede jaar na opstart van de bemesting wordt een aanzienlijke 
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onrechtstreekse invloed vastgesteld op de COD- en BOD-waarde voor systemen met een dikkere opbouw, 

een grote hoeveelheid organisch substraat en continue bemesting. 

Tabel 3 Samenvattende tabel die de invloed van het systeem zelf en de toegepaste vorm van plantenvoeding op de 
verschillende waterkwaliteitsparameters van het effluentwater aangeeft. Legende: -:geen invloed | x: beperkte invloed | 
xx: sterke invloed | xxx: zeer sterke invloed | (D & ++/+++): van toepassing voor systemen met een dikke opbouw en  met een 
grote of zeer grote hoeveelheid substraat  

Parameter 
Systeem Voeding 

Organisch Inert Discontinu Continu 

pH x x - -/x 

Conductiviteit 
(x (D & ++/+++) 

 1 systeem) 
- - 

xx (1ste) 

xxx (2de) 

Kleur 
x 

xx(D & ++/+++) 
x - - 

Stoffen in suspensie - - - - 

COD xx (D&++/+++) x - 
- (1ste jaar) 

x (D & ++/+++) (2de jaar) 

BOD xx (D&++/+++) x x (grens) x (D & ++/+++) 2de jaar 

Stikstof - - - 
xx (1ste jaar) 

xxx (2de jaar) 

Fosfor - - - - 

Kalium (x (D&+++)) - - xx 

Hardheid - - 
- (1ste jaar) 

x (2de jaar) 

- (1ste jaar) 

x (2de jaar) 

Calcium - (↓) - (↓) 
- (1ste jaar) 

x (2de jaar) 

- (1ste jaar) 

x (2de jaar) 

Magnesium (x (D&+++)) - -/x -/x 

 

5.3 Waterbalans 

Onderstaande figuur geeft voor de verschillende systemen in de proefopstelling de waterbalans weer op 

jaarbasis uitgedrukt in L/m². Dit jaarverbruik is berekend vanuit de opgemeten dagverbruiken rekening 

houdend met een 50% watergiftregime voor alle systemen in de herfst- en winterperiode. De totale 

hoogte van de staaf geeft de totale wateraanvoer naar het systeem weer. Het rode gedeelte hierin de 

hoeveelheid drain (effluentwater) dat uit het systeem stroomt. En het blauwe gedeelte het werkelijke 

verbruik (=aanvoer - drain). 
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Sommige systemen worden gekarakteriseerd door weinig drain, ondanks de soms erg grote aanvoer. Dit 

zijn veelal, maar niet uitsluitend, systemen in dikkere uitvoering met een grotere hoeveelheid organisch 

substraat. Systemen (OD+++ (2) b, welk een systeem met capillaire irrigatie is, en OD+++(3)b vormen 

hierop een uitzondering. 

Anderen daarentegen verbruiken soms maar een fractie van het aangevoerde water en hebben bijgevolg 

dus relatief gezien veel drainwater. Dit zijn de systemen met een inert substraat en een beperkte 

hoeveelheid organisch substraat (of een dunne uitvoering). 

Gemiddeld gezien wordt een totale aanvoer van afgrond 1,2m³/m².jaar, een hoeveelheid drain van 0,3m³ 

en een werkelijk verbruik van 0,9m³ water bekomen. Voor een systeem van 75m³ (gemiddelde 

oppervlakte van de projecten in de projectdatabank, met uitzondering van de hele grote) komt dit neer 

op 88m³ aanvoer, 21m³ drain en 68m³ werkelijk verbruik. 

 

Figuur 10 Samenvattende grafiek die de waterbalans in L/m².jaar voor de verschillende wanden in de proefopstelling weergeeft 
evenals de gemiddelde waarde over alle systemen heen.  De totale hoogte van iedere staaf geeft de watertoevoer voor het systeem 
aan (verbruik + drain), het blauwe gedeelde het werkelijke verbruik en het rode gedeelte de hoeveelheid drain. De inzettabel geeft 
voor een wand van x m² de overeenkomstige gemiddelde aanvoer, drain en verbruik in m³.  
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6 Conclusies en interpretatie 

Zoals ook omschreven in de doelstellingen was het niet enkel de bedoeling om te kijken naar de 

hoeveelheid effluentwater (zie § 0) en de kwaliteit (zie § 5.2) ervan, maar tevens naar de implicaties 

hiervan voor eventuele eindbestemmingen waaronder; opslag, hergebruik en lozing. 

6.1 Effluentwater en opslag? 

6.1.1 Is er effluentwater? 

Vanuit de bekomen resultaten komt duidelijk naar voor dat uit alle systemen effluentwater stroomt. De 

hoeveelheid varieert echter sterk van systeem tot systeem. Voor systemen die gebruik maken van 

capillaire irrigatie en waarbij de watergift bestaat uit het regelmatig opvullen van de voorraadgoten is het 

theoretisch mogelijk om door middel van een slimme sturing de hoeveelheid drainwater voor dergelijke 

systemen tot quasi nul te herleiden. Een dergelijke sturing was niet voorzien binnen de gebruikte 

proefpost. Verder is het ook zo dat voor systemen met een dikkere opbouw en veel organisch substraat 

de hoeveelheid drainwater relatief beperkt is. Gemiddeld gezien over alle systemen heen komt de 

hoeveelheid effluentwater neer op 0,3m³/m².jaar 

6.1.2 Is het nuttig dit op te slagen voor hergebruik? 

Het nut van de opslag van effluentwater is voor een groot deel afhankelijk van de hoeveelheid die 

bekomen wordt. Deze hoeveelheid is op zich afhankelijk van het geplaatste systeem en de geïnstalleerde 

oppervlakte groene wand. Per project is het dus raadzaam een kosten-baten analyse uit te voeren om na 

te gaan of de opslag van het effluentwater een meerwaarde biedt. 

Voor een stabiele opslag zijn vooral het gehalte aan bezinkbare stoffen, stoffen in suspensie en de 

COD/BOD-waarde van belang. Gezien de bekomen lage waarden vormen de bezinkbare en de stoffen in 

suspensie geen probleem voor opslag. De hoge COD-BOD-waarde, die een maat zijn voor de organische 

belasting, kunnen een spelbreker zijn in de stabiele opslag van het drainwater. Deze hoge waarden 

werden voornamelijk bekomen voor systemen met een dikkere opbouw en veel organisch substraat. De 

hoeveelheid drainwater voor dergelijke systemen is in regel eerder beperkt, waardoor opslag veelal geen 

meerwaarde zal bieden.  

6.2 Hergebruik voor irrigatie vanuit voedingsperspectief? 

De grafieken in § 5.1.5 geven voor verschillende voedingsgerelateerde elementen het teruggevonden 

gehalte in het drainwater aan. Echter, een hoog gehalte in het effluentwater kan gepaard gaan met een 

kleine hoeveelheid drain, waardoor er globaal gezien weinig van dit element vrijkomt of omgekeerd. Om 

vanuit voedingsperspectieven te evalueren of hergebruik aan de orde is dient een balans gemaakt te 

worden vanuit de totale hoeveelheid aan een voedingselement dat naar en uit de wand stroomt. Deze 

totale hoeveelheid is berekend op basis van de opgemeten gehaltes in de aanvoer en effluent en de 

opgemeten hoeveelheden van deze stromen. Onderstaande figuren geven deze balans weer voor de 

hoofdelementen Stikstof (N) en Kalium (K). De grafieken tonen enerzijds de totale aanvoer en afvoer van 

het element in g/m².jaar en anderzijds het overeenkomstige opnamepercentage. Voor fosfor wordt deze 

balans niet weergegeven gezien de opnamepercentages hoger zijn dan 80% en voor het merendeel van 

de systemen zelfs 90%. 
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A| Stikstof B| Kalium 

  

Figuur 11 Elementbalans op jaarbasis in g/m² voor Stikstof (A) en Kalium (B). Legende: blauw= totale aanvoer van het element 
naar de wand via het leiding/voedingswater, oranje = totale afvoer van het element via het effluentwater, rood = opname 
percentage van het element vanuit de totale aanvoer door de wand. Met uitzondering van de laatste twee systemen binnen 
de reeks gaat het telkens om de balans op basis van de meetresultaten voor het effluentwater in het tweede jaar na opstart 
van de bemesting.  

Bovenstaande grafieken geven aan dat deze opnamepercentages voor de inerte systemen en de systemen 

met een dunne laag organisch substraat relatief laag zijn, in het bijzonder voor stikstof. Bovendien zijn dit 

ook de systemen waar een noemenswaardige hoeveelheid drain uitstroomt. Dus voor deze systemen is 

het zeker de moeite waard om vanuit voedingsperspectieven hergebruik van het drainwater te 

overwegen. 

6.3 Hergebruik voor andere toepassingen? 

Indien het vanuit de kosten-baten analyse blijkt dat opslag van het effluentwater zinvol is kan ook 

overwogen worden het aan te wenden voor andere toepassingen. Gezien de kwaliteit van dit water is dit 

enkel raadzaam voor laagwaardige toepassingen zoals toiletspoeling, besproeiing van de tuin,... en dus 

NIET voor hygiënische toepassingen zoals bijvoorbeeld het wassen van kledij. De vastgestelde verkleuring 

van het effluentwater kan daarbij als storend ervaren worden. Zowel vanuit de opvolging binnen dit 

onderzoek als vanuit eerder onderzoek rond groendaken (WTCB-contact Nr.51 (3-2016)1) is gebleken dat 

deze verkleuring langdurig kan aanhouden. Zo wordt voor de groendaken nog 10 jaar na installatie 

verkleuring van het uitstromende water vastgesteld. De toepassing van actieve koolfiltratie kan deze 

problematiek sterk verminderen (resultaten niet weergegeven).  

6.4 Lozing 

Conform de Vlarem II wetgeving hangen lozingsvoorwaarden zowel af van het type afvalwater als van de 

plaats van de lozing. Indien ervan uit gegaan wordt dat het effluentwater van groene wanden 

 

 

 

1 WTCB-contact Nr.51 (3-2016) – Groendaken: opgedane ervaringen 
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geïnstalleerd op residentiële-, kantoorgebouwen en winkels als huishoudelijk afvalwater beschouwd kan 

worden hangen de lozingsvoorwaarden enkel nog af van de ligging van het gebouw (zoneringsplan). 

Situatie 1: gebouw aangesloten op de riool 

Wanneer het gebouw gelegen is in het centraal gebied of het collectief geoptimaliseerd buitengebied en 

het dus aangesloten is op de riolering gelden volgende lozingsvoorwaarden: 

 

Figuur 12 Voorwaarden voor lozing op de riool volgens Vlarem II artikel 4.2.8.2.1 

Effluentwater afkomstig van groene wanden voldoet aan deze voorwaarden, waardoor lozing op de riool 

oogluikend is toegestaan. 

Situatie 2: gebouw (nog) niet aangesloten op de riool 

Wanneer het gebouw gelegen is in het individueel of collectief te optimaliseren buitengebied gebeurt de 

lozing niet op de riool en gelden volgende lozingsvoorwaarden: 

 

Figuur 13 Voorwaarden voor lozing op oppervlaktewater volgens Vlarem II artikel 4.2.8.1.1. 

Vanuit de meetresultaten voor de verschillende parameters (zie §5.1.1- 5.1.4) en aanduiding in 

bovenstaande Figuur 13 blijkt dat er voor het effluentwater van de groene wanden voldaan wordt aan 

het merendeel van de voorwaarden. Enkel op vlak van het biologische zuurstofverbruik worden 

overschrijdingen vastgesteld voor bepaalde systemen. Anderzijds is de vermelding dat “het water geen 

stoffen mag bevatten in een gehalte dat rechtstreeks of onrechtstreeks schadelijk zou kunnen zijn voor 

de gezondheid van de mens, flora of fauna” in het licht van het effluentwater voor interpretatie vatbaar. 

Dit gezien het effluentwater van de wanden met continue voeding een relatief hoog gehalte aan stikstof 

bevatten wat kan aanleiding geven tot problemen met eutrofiëring (algenbloei). In regel dienen deze 

gebouwen te beschikken over een individuele afvalwaterbehandeling (IBA) die er in principe zal voor 

zorgen dat de waarden van deze parameters dalen. 

N = eutrofiëring
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7 Aanbevelingen en aandachtspunten 

Vanuit de opgedane ervaringen met de proefpost kunnen volgende aanbevelingen en aandachtspunten 

worden meegeven. 

Type voedingswater: Wat het voedingswater betreft gaat de voorkeur er naar uit om groene wanden in 

de mate van het mogelijke te voeden met regenwater. Regenwater heeft van nature een lagere 

zuurtegraad, wat maakt de voedingselementen beter zullen opgenomen worden door de planten. 

Daarnaast is regenwater niet kalkhoudend wat dus resulteert in het vermijden van problemen met de 

verkalking van het irrigatiesysteem. Indien verzachting van het voedingswater via ionenwisseling 

overwogen wordt dient er rekening mee gehouden te worden dat dergelijke systemen de aanwezige Ca- 

en Mg-ionen inwisselen voor natrium, wat dus gevolgen kan hebben voor de voedingsbalans. De 

haalbaarheid van het gebruik van regenwater hangt uiteraard af van de geïnstalleerde oppervlakte, het 

waterverbruik van de wand en de beschikbaarheid van regenwater. 

Bemesting: Vanuit de bevindingen is gebleken dat discontinue bemesting weinig invloed heeft op de 

kwaliteit van het effluentwater. De toepassing ervan is echter wel tijds- en arbeidsintensief en voor 

bepaalde systemen moeilijk toepasbaar. Verder kunnen er ook vragen rijzen bij de voldoende opname 

van de meststof door het systeem gezien het soms beperkt contact tussen het irrigatiewater en de 

voedingskorrels. 

Continue bemesting is eenvoudig toepasbaar, maar heeft een sterke invloed op de kwaliteit van het 

effluentwater. Een evenwichtige dosering die rekening houdt met de noden van de planten en 

karakteristieken van het systeem is hierbij aan de orde. Zo is een continue bemesting bij systemen die 

reeds organisch substraat bevatten dat reeds voedingsstoffen bevat niet onmiddellijk bij aanvang 

noodzakelijk. Er kan op verschillende vlakken ingespeeld worden om de dosering van de bemesting te 

optimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld op vlak van de concentratie van de voorraadoplossing, het 

inmengpercentage, frequentie van bemestingsgift, ... 

Irrigatie: Bij vele living wall systemen zijn de irrigatieleidingen en druppelaars ingewerkt in het systeem. 

Dit bemoeilijkt visuele inspectie van de goede werking. Bovendien zijn ze hierdoor ook niet eenvoudig 

bereikbaar en veelal niet demonteerbaar wat onderhoud bemoeilijkt. Ook de verdeling van de 

irrigatieleidingen over de wand is voor sommige systemen niet optimaal. Hierdoor blijven, ongeacht de 

instellingen van de irrigatie, bepaalde zones systematisch te droog met plantuitval tot gevolg. Op onze 

vraag werden voor twee systemen in de proefopstelling tijdens de opvolgperiode dan ook bijkomende 

irrigatieleidingen geplaatst door de fabrikant. Tot slot is ook de lekdichtheid van het irrigatiesysteem een 

belangrijk aandachtspunt, gezien dit aanleiding geeft tot onnodig waterverbruik. 

8 Disclaimer 

De resultaten opgenomen in dit verslag zijn in link met de gebruikte proefopstelling, het type 

voedingswater, het gebruikte irrigatiesysteem en zijn instelling, de gebruikte meststoffen en hun 

dosering, de oriëntatie van de wand... en hebben dus voornamelijk een indicatief karakter. Dit verslag is 

geen officiële publicatie van het WTCB en kan dus niet gebruikt worden als referentie. Het gebruik van de 

inhoud, zelfs gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder de toestemming van het WTCB. 
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9 Bijlage 

9.1 Grafieken Nitraat en Ammonium gehalte 

A B 

  

Figuur 14 Opgemeten gehaltes aan Nitraat (A) en Ammonium (B) in de verschillende effluent- en referentiestalen. 
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