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DE FIRMA

.
H-Energiesystemen B.V. is sinds 1981 opgericht om een
bijdrage te leveren aan een natuurlijke en duurzame
leefomgeving. De doelstelling is totale oplossingen aan te
reiken op dit gebied. De firma is hier sinds die tijd mee aan
het werk.
Zo brengt zij duurzame oplossingen op het gebied van
windenergie met haar eigen productie van windturbines;
levert zonne-energiesystemen en waterkrachtsystemen; zorgt

WINDTURBINE
S

WATERKRACHT

voor een natuurlijke oplossing voor milieuvriendelijk en gezond bouwen in puur hout (ons systeem
VOLHOUT) zonder enige chemische behandeling met unieke prestaties; zij reikt oplossingen met
elektrische auto’s en speciale motoren op plantenoliën aan.

ZONNEBUIZEN

GEZOND BOUWEN
IN VOLHOUT

Een andere niet onbelangrijke tak is het zuiveren van water tot drinkwater en de
afvalwaterzuivering met planten. Dit komt in deze brochure aan de orde.

ELEKTRISCHE
AUTO’S

Het uitgangspunt is altijd gericht op de behoeften en
noden van de mens maatwerk oplossingen op
duurzaam gebied te creëren. Een oplossing of product
is pas duurzaam als het rendeert. Dit is inherent aan
onze producten en diensten.
Voor de ontwikkeling en advisering heeft HEnergiesystemen B.V. beschikking over haar eigen
adviesbureau ENERGIECONSULT.

Een duurzame leefomgeving van
uit een totaalconcept.

ONS CONCEPT VAN WATERZUIVERING
ZOET

ZOUT

Het is bekend, dat 98,77 % van al het water op de
aarde zout water is.
Voor zoet water blijft er dan nog slechts 1,23 %
over. Het zoet water is te vinden in het ijs van de
poolgebieden, in het hooggebergte,
in de
zoetwatermeren, in de rivieren en in het grondwater.
Daarvan is een groot gedeelte niet drinkbaar of sterk
vervuild en onbruikbaar geworden voor consumptie.
De rest van het gebruikte water is voor de mens een
kostbaar goed. Het voornaamste doel is om dit goed,
levensmiddel nummer 1, voor ons mensen behouden
blijft.

WATER ONS LEVENSMIDEL NUMMER 1 !

Een
bijdrage
leveren
hier
in
onze
plantenzuiveringssystemen werkend met de
zuiverende werking van de natuur.

Wij passen een zuiveringssysteem toe met plantenfilters. Ons systeem is niet te vergelijken met
bodemfilters en percolatievelden, ook niet met veel aangetroffen heliofietenvelden, die slechts zeer
beperkt werken, vaak snel vervuilen en bij lage temperaturen nog nauwelijks actief zijn.
Het kenmerk van onze zuiveringsystemen of te wel
zuiveringsstations is, dat zij werken met langwerpige
vlakke bedden, die geen enkel contact met de
ondergrond hebben. Daarnaast werken ze bijna net
zo goed in de winter als in de zomer. In de winter
treedt er slechts een rendementsverlies van 5 tot 10
% op. De planten in de zuivering
worden
nauwkeurig geselecteerd voor het beoogde doel Het
systeem is in origine ontwikkeld door het Max Planck
instituut.

IN DE WINTER

IN DE ZOMER

Voor de meeste door ons toegepaste zuiveringsinstallaties zijn uitgevoerd met twee bedden of bekkens.
Hierbij moet men niet aan open water denken, maar in
bedden, waar het vervuilde water in opgenomen wordt.
Het eerste bekken is bedoeld als afzettings- of
sedimentatiebekken.
Het tweede bekken als
hoofdreiniging. Als laatste vindt een gegarandeerde
druppelafvloei plaats. Deze is bij ons systeem verzekerd.
De meeste systemen kennen dit niet.
De planten doen het werk, mechanische zaken of
chemicalien komen er niet aan te pas.

Zoveel mogelijk natuur, zo weinig mogelijk techniek!

HET PROCES
HOE WERKEN ONZE PLANTENZUIVERINGEN?
HOOFDPRINCIPE

VUIL
WATER

PLANTEN

SCHOON
WATER

•
•
•
•

MICROORGANISMEN

KIEZELBED

Doorwortelen van de filtermassa in het bed
Zorgen voor lucht in dit bed; zuurstof naar de wortels
Natuurlijke verscheidenheid van soorten zorgt voor
stabiliteit van het proces en duurzaamheid
Selectie naar de vervuilingen wordt gemaakt

•

Zorgen voor de bedrijfszekerheid door de opgewekte
soorten
Zorgen voor de biologische omzetting van de
afvalstoffen
Vormen de drager van het afbraakproces

•
•

Levensruimte voor de planten en het microfilter
Heeft een zeer hoog hydraulische effect

•
•

Het boven geschilderde systeem is een voortdurende proces en door de juiste selectie zeer
effectief. Deze effectiviteit wordt gehandhaafd door een rustperiode in te brengen en een
voorzuivering.
De ervaring heeft geleerd, dat als men om op deze wijze een plantenzuivering opzet, de beste
resultaten behaalt en elke mechanische, chemische zuivering overtreft en, dat deze ook bij lage
temperaturen effectief werkt.

Dat is de kracht van onze waterzuivering!

HET STATION

.

De opbouw van de plantenzuivering volgens voorgaand beschreven proces komt hier naar
voren. Het natuurlijk plantenzuiveringsstation wordt gevormd door langwerpige vlakke,
filtrerende plantenbedden. Het filtermateriaal bestaat uit meerdere lagen grove filtrerende
substraten, zoals gewassen kiezel. Daaronder bevindt zich een ondoordringbaar materiaal,
zodat het afvalwater niet in de bodem kan sijpelen en daarnaast de bodem het zuiveringsproces
niet kan verstoren.
De drie hoofdcomponenten van
het zuiveringsstation zijn naast
het kiezelfilter ook nog planten en
de micro-organismen, die er leven.
Samen vormen ze een zeer aparte
leefgemeenschap. Door de variatie
in de plantensoorten en
organismen en door de vitaliteit
van het ecologisch systeem
bereiken deze installaties een
processtabiliteit en
duurzaamheid, die door geen enkel technisch systeem kan worden geëvenaard.
Elke wettelijke norm wordt door het systeem meer dan gehaald en wel overtroffen, de kracht
van de natuur!
Bovendien kunnen mechanische stations niet rendabel functioneren bij een inwonersequivalent
(I.E.), dat lager ligt dan 1000 , door de volumeschommelingen en de steeds wijzigende
samenstelling van het afvalwater. Bij onze natuurlijke zuiveringsstations volstaat dankzij hun
buffercapaciteit reeds eenvoudig voor een I.E. van 5 al een zeer hoog rendement. De benodigde
beplante oppervlakte per inwonerequivalent bedraagt vier tot vijf vierkante meter.
N.B.: Een inwonersequivalent staat voor 150 liter afvalwater per dag.

Het afgebeelde systeem in de voorgaande schets toont de indeling in hoofdcomponenten:
BOUWSTEEN 1: DE SEDIMENTATIE (AFZETTING)
De eerste trap
Hier wordt het ruwe afvalwater in een verzamelput opgevangen. Met een verkleinpomp wordt
vervolgens beurtelings in de twee parallel geplaatste bekkens gepompt. Deze bekkens zijn met
geselecteerde en apart gekweekt riet beplant. Het afvalwater sijpelt er door de filterlaag heen
en laat op het zandfilter een reukloos sediment (afzetting) achter. In de voorzuivering van het
natuurlijk zuiveringsstation dient het slib als filterelement. Het wordt door een anaëroob
vervaardigingsproces gemineraliseerd.
BOUWSTEEN 2: DE HOOFDZUIVERING
De tweede trap
Het voorgezuiverde afvalwater wordt onder de oppervlakte van het kiezelfilter naar de tweede
trap van het zuiveringsstation geleid. Deze tweede trap bestaat uit een vlak bekken, dat
horizontaal doorstroomd wordt en met verschillende geselecteerde en apart gekweekte wateren moerasplanten beplant is. De beplanting bestaat , afhankelijk van de toepassing, uit riet, gele
lis, zeggen, kattenstaart, brandnetel, verschillende soorten bies en nog tal van andere planten.
Via een controle put wordt het gezuiverde water geloosd naar de derde bouwsteen.

BOUWSTEEN 3: DE DRUPPELAFVLOEI
De derde trap
Deze derde trap kan van alles zijn afhankelijk
van de locale regels en eigen toepassing. Uit de
tweede trap druppelt continu schoon water. Dit

kan geloosd worden op de riolering en zal deze
verbeteren of op een schone vijver of in de
grond en zal de bodem verbeteren. Een
inrchting dient gekozen te worden.

NATUURLIJK ZUIVER VOOR VIJF VIERKANTE METER!
(per inwonerequivalent)

KOSTEN EN ONDERHOUD

.

De kosten van onze zuiveringsstations zijn zeker niet duurder dan mechanisch-biologische
stations met een vergelijkbaar zuiveringsvermogen. Hoe groter de plantenzuivering, hoe lager
de kostprijs per inwonersequivalent. Toch ook voor kleine zuiveringen blijft ons systeem
rendabel.
Een belangrijk voordeel van ons natuurlijk systeem is dat nu reeds bewezen is, dat bestaande
installaties reeds vanaf 1989 OPTIMAAL en vrijwel ZONDER TOEZICHT functioneren. De
operationele kosten en onderhoudskosten zijn ten opzichte van andere systemen sensationeel
lager.
Daarnaast kunnen de systemen direct bij de gebruikers stand alone geplaatst worden. Ook dit
kan een echte besparing opleveren. Ook zijn er geen afvalproblemen, sterker nog het levert
van tijd tot tijd een goede kwaliteit kompost op.
Door het ontbreken van moeilijke besturingssystemen en het ontbreken van veel componenten
wordt een hoge levensduur gehaald, waardoor de afschrijvingskosten laag zijn.
Bovendien wordt het afvalwater biologisch en bacteriologisch zo goed gezuiverd, dat het zonder
gevaar in elke willekeurige natuurbiotoop (b.v. vijver) geloosd kan worden. Ook dit kan tot
kostenreductie leiden.

Onze duurzaamheid is meer dan haalbaar, deze rendeert!

MOGELIJKHEDEN
Onze plantenzuiveringsstations worden als maatwerk
toepassingsmogelijkheden zijn legio. Zo zijn te noemen:

.
voor

u

uitgevoerd.

1. DRINKWATERZUIVERINGEN
Een eenvoudige plantenzuivering in één
trap kan ingezet worden voor
drinkwaterzuivering. Hierbij kan
gedacht worden aan het gebruik van
het hemelwater van een dak. De
bereikte zuivering van het water zal de
standaardnormen verre overtreffen.

2. PRIVÉGEBRUIKERS
In tegenstelling tot vele andere
zuiveringen is het systeem al rendabel
voor enige inwonerequivalenten, dus
algemeen inzetbaar

3. OPENBARE GEBRUIKERS
•
•
•

volledige zuivering van wijken, gehuchten en kleine gemeenten
parkeerplaatsen aan autosnelwegen, oefenterreinen
halftechnische zuiveringsinstallaties, een hybride vorm van plant en techniek

De

4. INDUSTRIEEL OF AMBACHTELIJK GEBRUIK
•
•

restaurants, hotels en campings, recreatieparken
industriële installaties met zeer grote vervuiling, om rioollozingen te verbeteren of als
totaaloplossing

5. VUILNISSTORTPLAATSEN EN HUN SLIBWATER
6. ROOKGASREINIGING

Een natuurlijke zuivere en flexibele oplossing voor uw afvalwater!

VOORDELEN VOOR U

.

U kunt gebruik maken van de modernste technologie op het gebied van plantenzuiveringen en
leveren voor u de volgende voordelen op:
• Korte rioolsystemen
• Gebouwen en moeilijke besturingen zijn niet nodig
• Nauwelijks onderhoud
• Kan harmonisch in tuinen of in het landschap aangepast worden
• Onafhankelijk van externe energie of van verbindingen met andere systemen
• Kan zowel voor kleine eenheden als woningen als voor grotere eenheden als dorpen en
steden worden toegepast
• Levert geen enkele vervuiling op (volledig gescheiden van de ondergrond) en is reukloos
• Kan zelfs afvalslib composteren
• Is milieuvriendelijk en levert een positieve bijdrage volgens het Kyoto-verdag (CO2reductie)
• Hoge mate van bedrijfszekerheid, wordt door geen enkel mechanisch of chemishe
afvalwaterzuivering overtroffen
• Verbetert de kwaliteit van het water in de nabije omgeving

Ons zuiveringssysteem is uw voordeel en die van de natuur!

PLAN EN UITVOERING

.

Onze specialisten zijn van af 1976 werkzaam in afvalwaterzuiveringstechnieken met planten.
Het geheel is voortgekomen uit de research van het Max Planck instituut. Ons systeem wordt
ondersteund door een centraal ontwikkelings-, plannings- en logistiekbureau, dat
internationaal opereert.
Er wordt een onderscheid gemaakt in engineering en uitvoering;
• engineering: ontwikkeling, calculatie en bouwtekeningen, planning, logistiek
• uitvoering: opmeting ter plekke, dataverzameling, voorbereiding en uitvoering, service
en onderhoud

WAT MOET U DOEN?
Zend ons een e-mail, een fax of neem telefonisch contact met ons op. Wij verzorgen het proces
van begin tot eind.
De selectie en uitvoering dienen
dermate nauwkeurig te geschieden,
dat eigenhandige uitvoering door u
niet verantwoord wordt geacht.

INPLANNING

Kwaliteit en bouw in
één hand.

DUURZAAMHEID ALS TOTAALCONCEPT!

VRAAG OOK NAAR ONZE OVERIGE
DUURZAME OPLOSSINGEN:
• DUURZAAM BOUWEN
• ZONNEBUIZEN
• WATERKRACHT
• WINDTURBINES EN WINDPARKEN
• ELECTRISCHE AUTO’S

