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Abstract 
This work investigated an aerated constructed wetland with Iris pseudacorus that purified a part of the 

wastewater coming from an integrated aquaculture or aquaponic with Omega perch and Tomato 

plant. The constructed wetland was built with an aerated and non-aerated part. It received rinse water 

from the drum filter, cleaning water from the Omega perch and waste sludge from the moving bed 

biofilm reactor (MBBR), the latter one treating the largest part of the wastewater in the system. The 

study took place on an existing aquaponic, located at the Provincial Technical Institute (PTI) on the 

campus of the horticulture college in Kortrijk. The objective of this study was to determine whether 

the effluent from the constructed wetland could be applied for reuse in the aquariums and as feed 

water for crops. It was therefore studied in terms of the most optimal method of treating the 

wastewater and to determine what the effect was of aeration on the wetland and the effluent. 

Furthermore, a sludge analysis, biomass analysis and a biological activity analysis were carried out on 

the constructed wetland. Finally a sand analysis was also performed.  

The water quality was always examined at 5 locations within the treatment system. Hereby the effluent 

from the aquaculture, the water flowing to the constructed wetland, the water quality at the aerated 

and non-aerated part of the constructed wetland and finally the effluent from the constructed wetland 

were checked. Water quality analysis of the system operated under normal conditions revealed that 

the effluent of the constructed wetland could be applied as fish tank water in the aquaculture or as 

feed water for the Tomato plant. The effluent had a pH of 7.17 and contained a DO of 2.17 mgO2/l, EC 

of 447 µS/cm, COD of 9.83 ± 3.54 mgO2/l, BOD of < 5 mgO2/l, NO3-N of 6.82 ± 2.87 mgN/l, TAN of 0.40 

± 0.08 mgN/l and PO4-P of 0.49 ± 0.11 mgP/l. This effluent came together with rainwater into a 60.000 

l buffer tank whereupon it was returned to the aquaculture. Eighty percent of the feed water for the 

Tomato plant derived from the buffer tanks but additional fertilization is still necessary in order to 

provide sufficient nutrients for these crops. Considering the metal content in the water, mainly sodium 

levels require attention due to the fact that they have a negative influence on the growth of the 

Tomato plant.  The effluent contained a sodium concentration of 0.99 ± 0.11 mmol/l. The most optimal 

value is below 0.25 mmol/l, and there are negative effects measured from 1.5 mmol/l. This result 

shows that the sodium concentration needs to be monitored at regular intervals in order to exclude 

adverse effects on the cultivation of the Tomato plant.  

System adjustment 1 was introduced to determine the effect of additional load on the aerated 

wetland. This was done by increasing the amount of sludge from the MBBR that was sent to the 

constructed wetland, with 19 feedings.  This system adjustment, however, gave no significant effects 

on the water quality and on the operation of the wetland. An increased HLR showed a significantly 

higher DO concentration of 3.77 mgO2/l in the effluent of the constructed wetland. The effect of 

aeration on the water quality was investigated during system adjustment 2 in which the aeration of 

the wetland was stopped. The higher loading rate from system adjustment 1 was maintained. The 

results of system adjustment 2 showed that the ammonium concentration sharply rises in the 

constructed wetland, and reaches an effluent concentration of 0.97 ± 0.14 mgN/l. Also the phosphate 

concentration increased significantly where the effluent concentration reached 0.58 ± 0.03 mgP/l. At 

this higher ammonium concentration there is a greater risk of toxic effects from TAN on the Omega 

perch. This concentration may not exceed 5 mgN/l. An increase of the phosphate concentrations can 

cause eutrophication within the aquaculture resulting in an adverse effect on the Omega perch. 

Furthermore, the system adjustments had little to no effect on the metal content of the water.  

Due to the fact that the constructed wetland is under loaded, the theoretical exercise was made to 

remove the MBBR out of the system and to send all the waste water to the wetland. Based on the first 

order equation of Kadlec, it was shown that due to the small surface of the constructed wetland (16 
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m²), there would be hardly any removal of pollutants. The aerated wetland should be at least 152 m² 

to achieve the same removal efficiencies as the normal system does. If no aeration is applied and the 

standard first order decay constants of a HSSF CW are used, the wetland should have a surface area of 

at least 1.030 m². 

The constructed wetland itself was investigated on the sludge accumulation sensitivity through an 

organic dry matter analysis. This showed that the inorganic content of the sludge varied between 25-

33% and thus there is some risk for accumulation. The microbiological activity was consistently highest 

on the right side of the wetland, looking from the inlet. This resulted in a hydrolysis rate reaching up 

to 1.84 mgFluoresceine/gODMbiofilm/h in the aerated part and 2,07 mgFluoresceine/gODMbiofilm/h 

in the non-aerated part. It was notable that only the left side of the aerated part in the constructed 

wetland had a higher hydrolysis rate in relation to the non-aerated part, while it was expected that the 

aerated part would always have the highest hydrolysis activity. The nitrification rate was always higher 

in the aerated part compared to the non-aerated part whereas the right side of the wetland also has 

the highest rate with 1.28 mgNremoval/gODMbiofilm/d and 0.75 mgNremoval/gODMbiofilm/d for the 

aerated and non-aerated part respectively.  

Biomass analysis showed that both the nitrogen and the phosphate concentration in Iris pseudacorus 

increased further away from the inlet. In systems without aeration the reverse is expected. This could 

indicate that the aeration in the constructed wetland causes physical stress on the Iris pseudacorus. 

Noticeably, the middle part of the constructed wetland showed the worst growth rate. Therefore a 

metal analysis was performed on the biomass and it showed that the biomass in the middle had the 

lowest Fe-concentration of 176.77 mg/kgDM. This might explain the reduced growth and the yellow 

color of the leaves. It can be assumed that artificial aeration has a potential effect on the absorption 

of iron by the plant due to a too high pH for iron uptake as a result of the aeration. Finally, there was 

a determination carried out to find out which macro-invertebrates were present in the wetland. 

Results showed that there was a large abundance of Pond snails within the aerated part. There were, 

on average, 103 Pond snails per 0.04 m². The non-aerated part contained a lower number of Pond 

Snails with 30 species per 0.04 m². These Pond snails contribute to the decomposition of decaying 

plant parts and algae.  

After the passage of the water through the constructed wetland, there is a last passage through a sand 

filter after which the water arrives in the effluent pond. A sand analysis was performed to determine 

the phosphate binding capacity and the phosphate saturation degree. Results showed that the 

phosphate binding capacity was equal to 8.61 mmolP/kgSand and that the phosphate saturation level 

was equal to 140%. This indicated that the sand was supersaturated with phosphate and needed to be 

replaced.  
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Samenvatting 
In dit werk werd een belucht helofytenfilter met Iris pseudacorus onderzocht die een deel van het 

afvalwater zuiverde afkomstig van een geïntegreerde aquacultuur of aquaponic met Omegabaars en 

Tomatenplant. Deze helofytenfilter bestond uit een belucht en niet belucht deel en ontving spoelwater 

afkomstig van de trommelfilter, afzwemwater van de Omegabaars en spui afkomstig van een ‘moving 

bed biofilm reactor’ (MBBR) die het grootste aandeel van het afvalwater behandelde.  Het onderzoek 

vond plaats op een bestaande aquaponic, gelegen in het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) op de 

campus van de Tuinbouwschool te Kortrijk. De doelstelling van dit werk was om na te gaan of het 

effluent van de helofytenfilter kon toegepast worden voor hergebruik in de aquariums en als 

voedingswater voor gewassen. Hierbij werd dan ook nagegaan wat de meest optimale methode was 

om het afvalwater te zuiveren en wat het effect was van de beluchting op de helofytenfilter en het 

gereinigde afvalwater. Verder werd ook de helofytenfilter bestudeerd via een slibanalyse, biomassa-

analyse en een analyse van de biologische activiteit en werd er ook een zandanalyse uitgevoerd.  

De waterkwaliteit binnen het zuiveringssysteem werd steeds op 5 plaatsen nagegaan. Hierbij werd 

gekeken naar het effluent van de aquacultuur, naar het toestromende water van de helofytenfilter, 

naar de waterkwaliteit in het beluchte en niet beluchte deel en ten slotte naar het effluent van de 

helofytenfilter. De wateranalyse van het normale systeem wees uit dat het effluent van de 

helofytenfilter kon toegepast worden als hergebruik voor kweekwater in de aquacultuur of als 

voedingswater voor de Tomatenplant. Het effluent had een pH van 7,17 en bevatte een DO van 2,17 

mgO2/l, EC van 447 µS/cm, COD van 9,83 ± 3,54 mgO2/l, BOD van < 5 mgO2/l, NO3-N van 6,82 ± 2,87 

mgN/l, TAN van 0,40 ± 0,08 mgN/l en PO4-P van 0,49 ± 0,11 mgP/l. Dit effluent kwam samen met 

hemelwater terecht in een buffertank van 60.000 l waarna het terug gestuurd werd naar de 

aquacultuur. Het voedingswater voor de Tomatenplant was eveneens voor 80% afkomstig van deze 

buffertank maar bijbemesting is noodzakelijk om te voorzien in voldoende voedingsstoffen voor deze 

gewassen. Verder werd ook de natriumconcentratie in het oog gehouden wegens het feit dat deze een 

negatieve invloed heeft op de groei van de Tomatenplant. Het effluent bevatte een 

natriumconcentratie van 0,99 ± 0,11 mmol/l. De meest optimale waarde ligt onder de 0,25 mmol/l en 

er worden negatieve effecten opgemeten vanaf 1,5 mmol/l. Dit resultaat toont aan dat de 

natriumconcentratie op regelmatige tijdstippen dient gemonitord te worden om negatieve effecten 

op de teelt van de Tomatenplant uit te sluiten. 

Om na te gaan wat het effect was van extra belasting op de beluchte helofytenfilter werd 

systeemaanpassing 1 ingevoerd waarbij de hoeveelheid spui afkomstig van de bioreactor met 19 

gietbeurten werd opgevoerd. Hierbij werden er echter geen significante effecten vastgesteld op de 

waterkwaliteit en op de werking van de helofytenfilter. Een verhoogde HLR vertoonde wel een gevoelig 

hogere DO-concentratie van 3,77 mgO2/l in het effluent van de helofytenfilter tijdens 

systeemaanpassing 1. Het effect van de beluchting werd nagegaan tijdens systeemaanpassing 2 

waarbij de beluchting van de helofytenfilter werd stopgezet. Hierbij bleef systeemaanpassing 1 (hoger 

debiet) van toepassing. De resultaten toonden aan dat tijdens systeemaanpassing 2 de 

ammoniumconcentratie sterk stijgt in de helofytenfilter, en bereikt een effluentconcentratie van 0,97 

± 0,14 mgN/l. Ook de fosfaatconcentratie steeg gevoelig in de helofytenfilter waarbij de 

effluentconcentratie 0,58 ± 0,03 mgP/l optekende. Bij deze hogere ammoniumconcentraties is er een 

groter risico op een toxische werking van de TAN op de Omegabaars. Zo mag deze niet meer bedragen 

dan 5 mgN/l. Een stijging van de fosfaatconcentraties kan eutrofiëring gaan veroorzaken binnen de 

aquacultuur wat een nadelige werking zal hebben op de Omegabaars. Verder hadden de 

systeemaanpassingen weinig tot geen effect op het metaalgehalte van het water.  
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Wegens het feit dat de helofytenfilter onderbelast is werd er nagedacht om de MBBR uit het systeem 

te verwijderen en al het afvalwater naar de helofytenfilter te sturen. Volgens de eerste orde 

vergelijking van Kadlec kon dan nagegaan worden wat de verwijderingsefficiëntie zou zijn bij zo een 

systeem. Resultaten hiervan toonden aan dat er nauwelijks tot geen verwijdering zou gebeuren indien 

dit systeem wordt toegepast bij een helofytenfilter van 16 m². Dit wegens het te kleine oppervlak van 

de helofytenfilter. De beluchte helofytenfilter zou minstens 152 m² moeten zijn om dezelfde 

verwijderingsefficiënties te bekomen zoals het normale systeem. Indien er geen beluchting wordt 

toegepast en er gewerkt wordt met standaard eerste orde afbraakconstanten dient de helofytenfilter 

een oppervlak te hebben van minstens 1.030 m². 

Wat de helofytenfilter zelf betreft werd nagegaan wat de accumulatiegevoeligheid was van het 

systeem via een ODS-analyse. Deze wees uit dat het anorganische gehalte van het slib varieert tussen 

de 25-33% en mogelijkheid bied tot accumulatie. De microbiologische activiteit was steeds langs de 

rechterkant, kijkende vanaf de inlaat, het hoogst in de helofytenfilter. Zo was de hydrolysesnelheid er 

gelijk aan 1,84 mgFluoresceïne/gODSbiofilm/u in het beluchte deel en 2,07 

mgFluoresceïne/gODSbiofilm/u in het niet beluchte deel. Hierbij was het opvallend dat enkel de 

linkerkant van de helofytenfilter in het beluchte deel een hogere hydrolysesnelheid had ten opzichte 

van het niet beluchte deel terwijl er verwacht zou worden dat deze in het beluchte deel steeds hoger 

ging zijn. De nitrificatiesnelheid was steeds in het beluchte deel hoger dan in het niet beluchte deel 

waarbij ook de rechterkant de grootste snelheid bevatte met 1,28 mgNverwijderd/gODSbiofilm/d en 

0,75 mgNverwijderd/gODSbiofilm/d voor respectievelijk het beluchte en niet beluchte deel. 

De biomassa-analyse wees uit dat zowel de stikstof- als fosfaatconcentratie stijgt naargelang de 

afstand vordert in de helofytenfilter. In systemen zonder beluchting wordt het omgekeerde verwacht 

en kan hierop wijzen dat de beluchting in de helofytenfilter voor een zekere fysische stress zorgt op de 

Iris pseudacorus. Verder was er visueel op te merken dat het middelste gedeelte van de biomassa in 

de helofytenfilter de slechtste groeistaat vertoonde. Hierbij werd dan ook een metaalanalyse op de 

biomassa uitgevoerd en kon opgemerkt worden dat deze middelste biomassa de laagste Fe-

concentratie bevatte van 176,77 mg/kgDS. Dit kan wijzen op de verminderde groei en een gele 

verkleuring van de bladeren. Hierbij kan verondersteld worden dat de kunstmatige beluchting een 

mogelijk effect zou hebben op de opname van ijzer door de plant wegens een te hoge pH voor 

ijzeropname ten gevolge van de beluchting. Ten slotte werd een determinatie uitgevoerd op het 

voorkomen van macro-invertebraten in de helofytenfilter en kon vastgesteld worden dat er een grote 

abundantie was aan Poelslakken binnen het beluchte deel. Zo waren er gemiddeld 103 Poelslakken op 

0,04 m². Het niet beluchte deel bevatte een lager aantal Poelslakken van 30 soorten op 0,04 m². Deze 

Poelslakken hebben hun bijdrage in de afbraak van rottende plantendelen en algen.  

Na de passage van het water doorheen de helofytenfilter kent deze een laatste doorgang in een 

zandfilter om dan uit te komen in het effluentgedeelte. Hierbij werd dan ook een zandanalyse 

uitgevoerd om het fosfaatbindend vermogen en de fosfaatverzadigingsgraad na te gaan. Resultaten 

toonden aan dat het fosfaatbindend vermogen gelijk was aan 8,61 mmolP/kgZand en dat de 

fosfaatverzadigingsgraad gelijk was aan 140%. Dit wijst erop dat het zand oververzadigd is met fosfaat 

en dient vervangen te worden.
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Inleiding 
Er wordt verwacht dat tegen 2050 de wereldbevolking met 2 miljard zal toenemen om een totaal van 

9,6 miljard mensen te bereiken. Hierbij moet de grote uitdaging onder ogen genomen worden om al 

deze monden te voeden op een duurzame manier waarbij de natuurlijke rijkdommen beschermd 

blijven. Aquacultuur is momenteel de snelst groeiende voedselproductiesector en vertegenwoordigt 

bijna 50 procent van de vis die geconsumeerd wordt als voedsel (FAO, 2014). Een duurzame manier 

van aquacultuur kan een oplossing bieden aan de overbevissing die onze aarde momenteel kent. Zo 

stelde de FAO vast dat wereldwijd 87 procent van de mariene visbestanden overbevist is. Dit is een 

schrikwekkend cijfer wegens het feit dat steeds meer mensen van de visproductie afhangen. 

Visproductie in een aquacultuur vraagt grote hoeveelheden water. Vooral doorstroomsystemen 

kennen een aanzienlijk waterverbruik. Recirculerende Aquacultuur Systemen kunnen hierbij echter 

een oplossing bieden waarbij er geen lozing ontstaat van water maar waar het afvalwater steeds een 

nuttige toepassing kent. Dit kan als hergebruik van kweekwater voor de vissen als voor voedingswater 

voor planten. Deze laatste, aquacultuur met geïntegreerde teelt, wordt ook wel aquaponic genoemd 

en is van toepassing op dit werk. De zuivering van het kweekwater kan via mechanische als biologische 

technieken.  

In dit werk werd een beluchte helofytenfilter onderzocht die een deel van het afvalwater zuivert 

afkomstig van de aquaponic in het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) op de campus van de 

Tuinbouwschool te Kortrijk. Naast het aanbieden van een hele reeks middelbare opleidingen in de 

tuinbouwsector heeft het PTI zich ook ontwikkeld tot ‘Applied Research Center for Sustainable 

Aquaculture’. De doelstelling van dit werk was om na te gaan of het effluent van de helofytenfilter kon 

toegepast worden voor hergebruik in de aquariums en als voedingswater voor gewassen. Hierbij wordt 

dan ook nagegaan wat de meest optimale methode is om het afvalwater te zuiveren en wat het effect 

is van beluchting op de helofytenfilter en het gereinigde afvalwater. Verder wordt ook de 

helofytenfilter bestudeerd via een slibanalyse, biomassa-analyse en een analyse van de biologische 

activiteit.  

Het eerste hoofdstuk bevat een literatuurstudie over de algemene werking van een helofytenfilter en 

zijn verwijderingsmechanismen met een bijkomstige beschrijving van het effect van beluchting. 

Daarnaast bevat het hoofdstuk ook een beschrijving over aquacultuur en specifiek over aquaponics 

met Omegabaars en Tomatenplant. Verder wordt er een vermelding gemaakt van de belangrijkste 

wetgeving rond aquacultuur. Ten slotte eindigt de literatuurstudie met 4 uitgewerkte cases rond 

behandeling van aquacultuur effluent met helofytenfilters.  

Hoofdstuk 2 bevat de nodige uitleg bij de toegepaste materialen en methode van dit werk. Hierbij 

wordt in hoofdstuk 2.1. gestart met de volledige systeembeschrijving van de onderzochte aquaponic 

in het PTI. Naast de waterkwaliteit tijdens het normale systeem wordt ook de waterkwaliteit nagegaan 

tijdens twee andere systeemwerkingen. Zo wordt er nagegaan wat het effect is van extra belasting van 

de helofytenfilter en het afleggen van de beluchting in de helofytenfilter. Hoofdstuk 2.2. beschrijft 

deze systeemaanpassingen. De daaropvolgende hoofdstukken vermelden de toegepaste materialen 

en methode voor de water- en slibanalyse en voor het nagaan van de hydrolyse- en nitrificatiesnelheid 

van de helofytenfilter. De helofytenfilter zelf is beplant met de Iris pseudacorus of Gele lis en hierbij 

beschrijft hoofdstuk 2.8. de toegepaste materialen en methode voor de biomassa-analyse. Zo kon 

onder andere het stikstof- en fosforgehalte in de plant nagegaan worden en het effect van beluchting 

op de plant onderzocht worden. Ten slotte eindigt het hoofdstuk met een beschrijving van de methode 

voor de determinatie van de macro-invertebraten die aanwezig zijn in de helofytenfilter en hoe de 

zandanalyse wordt uitgevoerd.  
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Alle resultaten van de onderzochte puntjes die terug te vinden zijn in hoofdstuk 2 worden beschreven 

in hoofdstuk 3. De bespreking en discussie van deze resultaten is per onderzocht puntje terug te vinden 

in hoofdstuk 4. Ten slotte is de conclusie van dit werk weergegeven in hoofdstuk 5. 
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1. Literatuurstudie 

1.1. Indeling en verwijderingsmechanismen van helofytenfilters 

met het effect van beluchting 
Vandaag de dag bestaat er een ruime variëteit aan technologieën om afvalwater zowel chemisch, 

fysisch als biologisch te zuiveren. Naast de conventionele systemen zijn er ook de natuurlijke systemen 

zoals rietvelden of helofytenfilters voor kleinschalige afvalwaterzuivering. De laatste decennia is de 

ontwikkeling en interesse in het gebruik van kunstmatige rietvelden gegroeid als secundaire/tertiaire 

behandelingstrap in de afvalwaterzuivering. Het zijn ingenieuze systemen die zo ontworpen en 

ontwikkeld zijn dat natuurlijke processen gebruikt worden om polluenten uit het afvalwater te 

verwijderen binnen een gecontroleerde omgeving. Ze zijn kosteneffectief en blijken efficiënt te zijn in 

het behandelen van BOD, TSS, N en P, alsook voor het reduceren van de hoeveelheid metalen, 

organische micropolluenten en pathogenen. De belangrijkste verwijderingsmechanismen zijn via 

microbiologische processen en plantopname alsook via fysicochemische processen zoals sedimentatie, 

filtratie, adsorptie en precipitatie. Dit hoofdstuk geeft een korte indeling weer van de helofytenfilters 

en hun belangrijkste verwijderingsmechanismen in het behandelen van zwevende stoffen, organisch 

materiaal, stikstof, fosfor en metalen. Daarnaast wordt ook het effect van beluchting op deze 

verwijderingsmechanismen weergegeven wegens het feit dat het onderzochte type helofytenfilter in 

deze thesis een belucht deel bevat.  

1.1.1. Indeling helofytenfilters 
Er bestaan verschillende soorten helofytenfilters. Ze worden hoofdzakelijk ingedeeld volgens hun 

hydraulisch stromingspatroon, namelijk ‘horizontaal stromende systemen’ of ‘horizontal flow 

constructed wetlands (HFCW)’ waarbij het afvalwater horizontaal doorheen het bed stroomt en 

‘verticaal stromende systemen’ of ‘vertical flow constructed wetlands (VFCW)’ waarbij het afvalwater 

verticaal doorheen het bed draineert. De ‘horizontaal stromende systemen’ kunnen verder ingedeeld 

worden in ‘vloeivelden’ (surface flow) en ‘wortelzonerietvelden’ (sub-surface flow) waar bij 

vloeivelden het water boven het oppervlak van het bed stroomt terwijl bij wortelzonerietvelden het 

waterniveau onder het oppervlak van het bed ligt. 

Het onderzochte type rietveld in deze thesis behoorde tot de ‘wortelzonerietvelden of ‘sub-surface 

flow constructed wetlands’. 

1.1.2. Algemene werking 
Het voornaamste kenmerk aan rietveldsystemen is dat de rietplanten of macrofyten een groot 

contactoppervlak bieden voor de ontwikkeling van verscheidene micro-organismen die instaan voor 

de omzetting en/of afbraak van biodegradeerbaar materiaal. De ontwikkeling van deze micro-

organismen kan tevens gestimuleerd worden door de zuurstoftoevoer die geleverd wordt via de 

rhizomen (wortelstokken) van de rietplant.  

 

Figuur 1: microfoto van zuurstofkanalen in wortels van Typha latifolia (schaalgrootte 1 mm) (Vymazal et al., 1998) 
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Rietplanten zijn morfologisch aangepast aan waterverzadigde sedimenten. Wortels en rhizomen die in 

deze waterverzadigde bodems groeien voorzien zich van zuurstof via ademorganen en intern transport 

in de plant. Deze interne systemen kunnen tot 60% van het volume van de stengel innemen. Figuur 1 

toont een weergave van deze zuurstofkanalen in de wortels van Typha latifolia. Zuurstof diffundeert 

langsheen een concentratiegradiënt van de atmosfeer naar de interne delen van de plant en doorheen 

de zuurstofkanalen naar de rhizomen en wortels. De interne zuurstofbeweging naar beneden toe in de 

plant voorziet niet enkel in respiratie maar er ontstaat ook een ‘lekkage’ van zuurstof nabij de 

rhizosfeer (Vymazal et al. 1998). Dit bevordert de actieve aerobe microbiële degradatie van polluenten 

en opname van verontreinigende stoffen door micro-organismen uit het afvalwater. Echter is deze 

zuurstoftoevoer eerder gering en draagt de rietplant vooral bij aan het voorzien van een 

contactoppervlak voor de ontwikkeling van micro-organismen.  

De verwijdering van contaminanten met helofytenfilters is een complex systeem en heeft een variëteit 

aan verwijderingsmechanismen. Figuur 2 toont de verschillende verwijderingsmechanismen in 

helofytsystemen zoals sedimentatie, filtratie, precipitatie, vervluchtiging, adsorptie, plantopname en 

een variëteit aan microbiologische processen. Deze processen worden direct en/of indirect beïnvloed 

door verschil in ladingsgraad aan polluenten, temperatuur, bodemtype, werkingsstrategie, 

hydraulische verblijftijd, hydraulische belasting, beluchting en redoxcondities in het rietveld.  

 

Figuur 2: Verwijderingsmechanismen in helofytsystemen (Bron: EPA, 2000) 

De behandelingsefficiëntie in helofytenfilters kan soms beperkend zijn door een te lage 

zuurstofoverdracht. Via kunstmatige beluchting kan dit verholpen worden. Beluchting met 

gecompresseerde lucht heeft ongeveer de helft (vaak zelfs minder) van de energie nodig van een 

gelijkaardig presterend actief slib systeem. Kunstmatige beluchting geeft een significante verbetering 

in de verwijdering van organisch materiaal en stikstof en heeft een gering tot geen effect op de groei 

van macrofyten. De efficiëntie hangt vaak af van het al dan niet continu of intermitterend beluchten. 

Het aandeel zuurstofinbreng door wortels van macrofyten is klein vergeleken met kunstmatige 

beluchting, maar dit wil niet zeggen dat de rol van de macrofyten hierdoor kan vervangen worden. De 

rol van macrofyten ligt verder dan enkel zuurstoftoevoer in de rhizosfeer. 

1.1.3. Verwijderen van zwevende stoffen 
De hoofdmechanismen in helofytenfilters om zwevende stoffen uit het afvalwater te verwijderen is via 
sedimentatie en filtratie (Vymazal et al. 1998). Macrofyten stabiliseren het bedmateriaal via hun 
wortelgroei en vertragen de stromingen van het afvalwater doorheen het systeem. Helofytenfilters 
hebben gewoonlijk een hydraulische verblijftijd van enkele dagen of langer (Vymazal et al. 1998). Dit 
bevordert de sedimentatie van zwevende stoffen, enerzijds door middel van de zwaartekracht en 
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anderzijds door verschil in dichtheid (Norton 2003). Deze processen worden beïnvloedt door 
partikelgrootte, vorm van het partikel en turbulentie van het waterige medium.  
Men heeft er enerzijds discrete afzetting zonder enige interactie met ander vlokken en indiscrete 

afzetting waarbij de afzetting van zwevende stoffen gebeurt na interacties met veranderende 

partikelgrootte en -karakteristieken als gevolg. Indiscrete afzetting is vooral te zien bij colloïdale 

deeltjes die gedeeltelijk verwijderd worden via botsingen (door o.a. Brownse beweging) en interceptie 

met andere vlokken, alsook via adsorptie.  

De verwijdering gebeurt in de eerste meters na de inlaat van de helofytenfilter en is afhankelijk van 

het hydraulisch ontwerp en de microbiële karakteristieken voor de degradatie van het afgezette 

materiaal (Vymazal et al. 1998). Voorkomende problemen zijn accumulatie van de zwevende stoffen 

op het bedmateriaal en verstopping van de poriën in het bedmateriaal, wat leidt tot daling van de 

hydraulische conductiviteit (Norton 2003). Veel systemen bevatten echter een mechanische 

voorbehandeling die zorgt voor een sterke reductie van het aandeel zwevende stoffen.  

Algemeen is er bij beluchte helofytenfilters een lichte verbetering in de verwijdering van zwevende 

stoffen. Hoewel de gasbellen, die ontstaan door kunstmatige beluchting, de sedimentatie van 

zwevende stoffen gaan verminderen (Wu et al. 2014) zorgt beluchting voor een verhoogde interactie 

van kleinere deeltjes met grotere deeltjes. Dit bevordert flocculatie wat de dichtheid en 

sedimentatiesnelheid van de zwevende deeltjes gaat vergroten. 

De accumulatie van zwevende stoffen op het bedmateriaal alsook verstopping kan worden verminderd 

doordat de microbiële activiteit stijgt bij kunstmatige beluchting. Dit leidt tot verhoogde mineralisatie 

(degradatiesnelheid) van de vaste stof en een langere leeftijd van de helofytenfilter (Zapater-Pereyra 

et al. 2014). 

1.1.4. Verwijderen van organisch materiaal 
Organisch materiaal bestaat hoofdzakelijk uit koolstof dat micro-organismen gebruiken als 

energiebron en omzetten tot CO2. Afbraak van organisch materiaal levert hen energie op voor groei 

en ontwikkeling van hun biomassa alsook voor reproductie. Afbraak gebeurt zowel aeroob als 

anaeroob. Aerobe micro-organismen gebruiken zuurstof als elektronenacceptor om organisch 

materiaal af te breken. De hoeveelheid zuurstof die nodig is om organisch materiaal af te breken wordt 

weergegeven via BOD (Biochemical Oxygen Demand) (Norton 2003). Afbraak van opgelost organisch 

materiaal door aeroob heterotrofe micro-organismen gebeurt via volgende reactie (vgl. 1) (Vymazal et 

al. 1998): 

𝐶𝐻2𝑂 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂   (1) 

Niet oplosbaar organisch materiaal kan via hydrolyse omgezet worden in oplosbaar organisch 
materiaal. De aeroob autotrofe groep van micro-organismen breekt organisch materiaal af dat stikstof 
bevat, deze worden nitrificerende micro-organismen genoemd en komt later nog aan bod.  
De heterotrofe micro-organismen staan in voor de afbraak van organisch materiaal en zijn 
hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de reductie van BOD wegens hun snellere metabolisme (Vymazal 
et al. 1998).  
Indien er zuurstofrijke omstandigheden aanwezig zijn wordt de aerobe degradatie gelimiteerd door de 

beschikbare hoeveelheid organisch materiaal. Het ontbindend plantmateriaal is eveneens een 

beschikbare koolstofbron voor microbiële populaties en biedt ook een poreus substraat waarop micro-

organismen zich kunnen vestigen (EPA, 2000). 

Anaerobe micro-organismen breken organisch materiaal af in zuurstofloze omstandigheden met de 

productie van methaan. Het is een ‘multi-step’ proces dat kan doorgaan door zowel facultatief als 

obligaat anaeroob heterotrofe micro-organismen. In een eerste stap gebeurt fermentatie waarbij de 
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primaire eindproducten (zoals azijnzuur, alcoholen, CO2 en H2) dienen als voedselbron voor de sulfaat 

reducerende en methaan vormende micro-organismen.  De methaanvormers zijn gevoelig en werken 

enkel in een pH-bereik van 6,5-7,5. Overproductie van vetzuren via fermentatie kan leiden tot 

reducerende werking van de methaanvormende micro-organismen wat resulteert in de vorming van 

geurcomponenten (Vymazal et al. 1998). Anaerobe micro-organismen gebruiken organisch materiaal 

als elektronenacceptor  en –donor. In anoxische omstandigheden zijn nitraten, sulfaten en carbonaten 

belangrijke elektronenacceptoren (Norton 2003). 

Naast afbraak door micro-organismen kan organische koolstof ook opgeslagen worden in de 

plantbiomassa. Opname van organisch materiaal door macrofyten is echter verwaarloosbaar ten 

opzichte van biologische afbraak door micro-organismen (Vymazal et al. 1998).  

Beluchting bevordert de microbiële activiteit en kan zo de efficiëntie voor de verwijdering van 
organisch materiaal verbeteren (Zapater-Pereyra et al. 2014). Het stimuleert aeroob heterotrofe 
micro-organismen en blijkt vooral effectief te zijn in de winter voor reductie van COD en BOD (Ouellet-
Plamondon et al. 2006). De biochemische oxidatie van biodegradeerbaar materiaal wordt bevorderd 
dankzij de hogere opgeloste zuurstofconcentraties en door de beluchting ontstaat er een intense 
menging van het afvalwater wat zorgt voor een beter contact van het organisch materiaal met de 
micro-organismen (Foladori et al. 2013).  
 

1.1.5. Verwijderen van stikstof 
De verwijdering van stikstof in helofytenfilters gebeurt enerzijds via een reeks van verschillende 

microbiële processen waarbij organische stikstof wordt omgezet in anorganisch vorm en stikstofgas 

als eindproduct. Anderzijds kan de verwijdering ook gebeuren via opname door macrofyten. Verder 

heeft adsorptie en ammoniakvervluchtiging ook een klein aandeel in de stikstofverwijdering.  

1.1.5.1. Ammonificatie 
De eerste stap in microbiële stikstofverwijdering is ammonificatie. Dit is een mineralisatieproces 

waarbij organische stikstof wordt omgezet in anorganische vorm, namelijk in ammoniakale stikstof 

(NH4
+-N). Dit is zowel een aeroob als anaeroob proces en is afhankelijk van o.a. de temperatuur, pH, 

C/N-verhouding en beschikbare nutriënten. Het optimale pH-bereik voor ammonificatie bevindt zich 

tussen 6,5 en 8,5. De graad van ammonificatie verdubbelt bij een temperatuurstijging van 10°C 

(Vymazal et al. 1998). 

1.1.5.2. Nitrificatie 
Bij nitrificatie gebeurt de biologische oxidatie van ammonium tot nitriet (vgl. 2) en van nitriet tot nitraat 

(vgl. 3). Nitrificatie is een chemo-autotroof proces en is vaak de limiterende stap in stikstofverwijdering 

(Maltais-Landry et al. 2009). De nitrificerende micro-organismen halen hun energie uit de oxidatie van 

ammonium en/of nitriet. Koolstofdioxide wordt gebruikt als koolstofbron voor de synthese van nieuwe 

cellen. Dit is eveneens een aeroob proces wat betekent dat de micro-organismen zuurstof nodig 

hebben voor de oxidatie van ammonium tot nitriet en de oxidatie van nitriet tot nitraat (Vymazal et al. 

1998).  

𝑁𝐻4
+ + 1,5𝑂2 →  𝑁𝑂2

− + 2𝐻+ + 𝐻2𝑂  (2)  
𝑁𝑂2

− + 0,5𝑂2  →  𝑁𝑂3
−  (3) 

𝑁𝐻4
+ + 2𝑂2 →  𝑁𝑂3

− + 2𝐻+ + 𝐻2𝑂  (4) 

Vergelijking 2 geeft de eerste stap in nitrificatie weer, deze reactie gebeurt via strikt aeroob chemo-
lithotrofe micro-organismen (waaronder Nitrosomonas). Deze organismen zijn geheel afhankelijk van 
de oxidatie van ammonium voor de productie van energie voor groei. Vergelijking 3 geeft de oxidatie 
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van nitriet tot nitraat weer, deze reactie gebeurt via facultatief chemo-lithotrofe micro-organismen 
(waaronder Nitrobacter) die, in aanvulling op nitriet, ook organische verbindingen gebruiken om te 
voldoen in hun behoefte aan energie voor groei. 
Nitrificatie is afhankelijk van temperatuur, pH, alkaliniteit, anorganische koolstofbron, microbiële 

populatie en concentratie aan ammoniakale stikstof en opgeloste zuurstof (DO) (Vymazal et al. 1998). 

Het proces wordt gehinderd bij temperaturen onder de 10°C (Maltais-Landry et al. 2009). Wanneer de 

DO-concentratie lager is dan 0,5 mg/l kan er geen nitrificatie meer optreden (Dong et al. 2012). 

1.1.5.3. Denitrificatie 
Bij denitrificatie wordt nitraat onder anaerobe omstandigheden omgezet tot stikstofgas (2NO3

-  

2NO2
-  2NO  N2O  N2). Het is een microbieel proces waarbij stikstofoxiden dienen als 

elektronenacceptors. Elektronen worden gedragen van een elektronen-donerend substraat 

(gewoonlijk organische verbindingen) door verschillende draagsystemen tot een meer geoxideerde 

stikstofvorm. De resulterende vrije energie is omgezet in ATP dat gebruikt wordt door de 

denitrificerende organismen voor respiratie. Denitrificatie wordt geïllustreerd via vergelijking 5: 

6𝐶𝐻2𝑂 + 4𝑁𝑂3
−  → 6𝐶𝑂2 + 2𝑁2 + 6𝐻2𝑂  (5) 

Dit is een onomkeerbare reactie die optreedt in de aanwezigheid van beschikbaar organisch materiaal 

en onder anaerobe omstandigheden, waar nitraat dient als elektronenacceptor. De meeste 

denitrificeerders zijn chemo-heterotroof. Deze micro-organismen halen hun energie uitsluitend uit 

chemische reacties en gebruiken organische verbindingen als elektronendonor en als koolstofbron 

(Vymazal et al. 1998). De koolstofbron is vaak al aanwezig in het afvalwater en kan ook afkomstig zijn 

van macrofyten (via wortels (wortelexudaten) of afstervende biomassa) (Wu et al. 2014).  

Denitrificatie is afhankelijk van o.a. redoxpotentiaal, opgeloste zuurstof, temperatuur, pH, 

aanwezigheid denitrificeerders en organisch materiaal. Het optimale pH-bereik bevindt zich tussen 7 

en 8 en denitrificatie gaat zeer traag door bij temperaturen onder 5°C. Ten slotte start het proces bij 

een zuurstofconcentratie onder de 0,25 mgO2/l (Schulz et al. 2003). 

1.1.5.4. Plantopname 
Opname van stikstof door planten staat in voor minder dan 20% van de totale stikstofverwijdering en 

deze varieert naargelang soort macrofyt (gewoonlijk 10-16%) (Maltais-Landry et al. 2009). Wenselijke 

eigenschappen voor nutriëntenopslag zijn snelle groei, hoge weefselinhoud voor opslag en de 

mogelijkheid om veel bovengrondse biomassa te vormen. De opgeslagen nutriënten kunnen dan 

verwijderd worden door de macrofyten te oogsten (Vymazal et al. 1998). 

1.1.5.5. Effect van beluchting 
Om stikstofverwijdering te bevorderen moet zuurstof voorzien worden voor de nitrificerende micro-

organismen. Hierin kunnen de macrofyten een rol spelen met hun zuurstoftoevoer via de wortels in 

de rhizosfeer. Maar vaak is deze manier van zuurstoftoevoer beperkend en kan beluchting een 

oplossing bieden om te zorgen voor voldoende zuurstofrijke omstandigheden. Dit resulteert in een 

hoger stikstofverwijderingsrendement. Deze stijging komt onder andere door de stimulatie van 

nitrificatie in beluchte condities die dan meer NO3
- opleveren voor denitrificatie. Wanneer de NO3

--

concentratie stijgt kan de capaciteit voor denitrificatie verzadigd raken wegens een gebrek aan 

beschikbare koolstof (Maltais-Landry et al. 2009). Continu kunstmatige beluchting kan echter de 

verwijdering van totaal stikstof (TN) gaan verminderen wegens het tekort aan benodigde anaerobe 

condities voor denitrificatie. Beluchting kan pas effectief zijn door afwisselend aerobe/anaerobe 

condities te verwezenlijken voor het optreden van nitrificatie/denitrificatie. Dit verhoogt de 

verwijderingsefficiëntie (Dong et al. 2012) en verlaagt tevens de operationele kost (Wu et al. 2014). 

Denitrificatie start bij 0,25 mgO2/l en de activiteit stijgt bij lagere zuurstofinhoud. Op te merken is dat 
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bij hogere zuurstofcondities er nog steeds denitrificatiezones aanwezig kunnen zijn (‘micro-zones’) 

met lager zuurstofgehalte (Schulz et al. 2003). 

Verder zorgt extra zuurstoftoevoer voor een hogere opbrengst aan microbiële biomassa wat leidt tot 

een vergroting van microbiële gemeenschappen en diversiteit alsook van hun activiteit (Wu et al. 

2014). 

In de winter wordt nitrificatie geremd door lagere temperatuur en gereduceerde zuurstoftoevoer door 

slaaptoestand van de plant. Kunstmatige beluchting kan zo de nitrificatiecapaciteit in de winter gaan 

vergroten in helofytenfilters (Maltais-Landry et al. 2009).  

Beluchting heeft geen nadelig effect op stikstofopname door macrofyten, integendeel, intermitterend 

beluchten stimuleert de opslag van stikstof en fosfor in de stengel en bladeren van de macrofyten en 

zorgt voor een hogere TN verwijdering (Maltais-Landry et al. 2009).  

Ten slotte zorgt beluchting ook voor een intense interactie tussen de stikstofverbindingen en de micro-

organismen. Dit zorgt voor positieve effecten in de behandelingsefficiëntie (Wu et al. 2014). 

1.1.6. Verwijderen van fosfor 
Ten opzichte van stikstofverwijdering is fosforverwijdering in helofytenfilters eerder laag. Dit komt 

omdat helofytenfilters niet de directe metabolische wegen voorzien voor fosforverwijdering. Fosfor 

kan verwijderd worden via de opname door plantenwortels. Dit gebeurt vooral tijdens het groeien van 

de rietplanten en is afhankelijk van de soort macrofyt. Eens de plant in zijn adulte fase zit gebeurt er 

nauwelijks tot geen verwijdering meer van fosfor. De opgeslagen fosfor kan dan verwijderd worden 

via het oogsten van de plant. Fosforconcentraties in macrofyten zijn echter lager dan 

stikstofconcentraties. Absorptie via bladeren en stengels is gering (Norton 2003). Het 

hoofdmechanisme voor fosforverwijdering in helofytenfilters is via adsorptie. Fosfor gebonden aan 

deeltjes kunnen gemineraliseerd worden door heterotrofe micro-organismen en bij lage 

redoxpotentiaal geadsorbeerd worden aan ijzer-, aluminium-, mangaan hydroxides/oxides, calcium- 

of kleimineralen (Schulz et al. 2003). Verder kunnen ook micro-organismen fosfor opslaan maar 

wanneer deze organismen sterven komt het opgeslagen fosfor terug vrij in het water (Norton 2003).  

Dit toont dan ook aan dat fosforverwijdering met rietvelden niet effectief is en zelfs kan leiden tot 

negatieve behandelingseffecten. Verklaring voor deze negatieve behandelingseffecten komt o.a. door 

het feit dat er mogelijkheid is tot uitspoeling van het geadsorbeerde fosfaat (Sindilariu et al. 2007). 

Hogere fosforconcentraties kunnen leiden tot eutrofiëring. Oplossing hiervoor is het gebruik van een 

specifiek soort bedmateriaal om fosfor te adsorberen of via chemische precipitatie (Konnerup et al. 

2011). 

Kunstmatige beluchting stimuleert de opslag van fosfor in macrofyten maar heeft slechts een kleine 

bevordering in de fosforverwijdering (Tang et al. 2008).  

1.1.7. Verwijderen van metalen 
Metalen kunnen uit het afvalwater verwijderd worden via opname en opslag door macrofyten, via 

accumulatie op plantdelen en/of bedmateriaal, filtratie, ionuitwisseling, microbiële processen 

(oxidatie) en via precipitatie. Metalen zoals Cd, Cu, Ni, Pb en Zn kunnen in onoplosbare vormen 

omgezet worden via een interactie met sulfide onder anaerobe omstandigheden. Via chemisorptie 

kunnen metalen zoals Cr, Cu, Pb en Zn sterke chemische complexen vormen met organisch materiaal 

dat aanwezig is in de bodem en het water (Norton 2003). Bij kationuitwisselingsreacties gaan positief 

geladen metaalionen in oplossing binden aan negatief geladen oppervlaken van een geschikt 

adsorptiemateriaal. Via microbiologische processen kunnen metalen als Fe en Mn via chemische 
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oxidatie neerslaan. Geprecipiteerde metalen kunnen dan uit het water gefilterd worden door 

macrofyten (Vymazal et al. 1998). 

1.2. Aquacultuur 
Aquacultuur is een gecontroleerd proces van het kweken van aquatische organismen zoals vissen, 

schaaldieren (bv. kreeften), schelpdieren (bv. mosselen) en waterplanten (bv. algen) om deze 

vervolgens te kunnen verhandelen. Dit kan zowel in vijvers en bassins als in rivieren, meren en in zee 

gebeuren. Het is één van de snelst groeiende levensmiddelensectoren en voorziet wereldwijd in 

ongeveer de helft van het voedsel afkomstig van vis. In Europa is 25% van de productie van vis, schaal- 

en schelpdieren afkomstig van aquacultuur en biedt werk aan meer dan 80.000 mensen (Food and 

Agriculture Organisation of the United Nations FAO, 2012). De ontwikkeling van aquacultuur gebeurt 

meer en meer met oog voor duurzaamheid, hoge kwaliteit en optimale consumentbescherming. De 

toenemende druk op heel wat aquatische ecosystemen, door onder andere overbevissing, is één van 

de drijfveren om aquacultuur te doen uitbreiden.  

Azië was in 2010 goed voor 89% van de wereldproductie in aquacultuur, terwijl Europa goed was voor 

4,2%. Het aandeel van de Belgische aquacultuurproductie is eerder beperkt en bedraagt 0,04% van het 

Europese productievolume. Bijlage 1 geeft het verloop van de aquacultuurproductie weer per regio. 

1.2.1. Geïntegreerde aquacultuur of aquaponics 
Bij geïntegreerde aquacultuur maakt men gebruik van het kweken van planten gecombineerd met het 

kweken van aquatische organismen. Dit gebeurt meestal in serres, onder gecontroleerde 

omstandigheden. Het grote verschil met de ‘gewone serreteelt’ is dat de wortels van de plant zich 

ontwikkelen in het water (hydrocultuur) afkomstig van de aquacultuur, in plaats van in een geschikte 

ondergrond. Dit wordt ook wel ‘aquaponics’ genoemd, waarbij men planten en vissen kweekt in een 

recirculerende omgeving. De geïntegreerde teelt is een symbiotische kweek van aquatische 

organismen. 

Door vissen te kweken in een aquarium met een gesloten recirculerend watersysteem kan er 

accumulatie van hinderlijke bijproducten ontstaan door onder andere de uitwerpselen van de vis en 

door ophoping van voedselresten. Deze hinderlijke bijproducten bevatten onder andere nutriënten of 

worden door micro-organismen omgezet in nuttige nutriënten voor de plant (bv. ammonium naar 

nitraat) waarna ze door de plant gebruikt kan worden voor zijn groei. De wortels van de plant zuiveren 

zo voor een deel het viswater dat teruggestuurd kan worden naar de aquariums of bassins. De primaire 

zuivering kan gebeuren via mechanische behandeling en een biologisch filtersysteem waardoor het 

water steeds opnieuw kan worden gebruikt.   

Het hoofddoel van een aquaponic is om de nutriënten die vrijkomen in het viswater te laten 

hergebruiken voor de groei van gewassen. Er is nutriënttoevoeging in het systeem onder de vorm van 

visvoeder en nutriëntverwijdering in de vorm van oogst van biomassa. Figuur 3 geeft een algemene 

schematische cyclus weer van aquaponics.  
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Figuur 3: Aquaponic cyclus (Bron: Aquaponic source) 

Doordat het water recirculeert (RAS-technologie  Recirculating Aquaculture Systems) is er weinig 

externe toevoeging nodig om de planten te voorzien van voldoende water. Er is enkel verwijdering van 

het water door evapotranspiratie. Het verwijderde water kan aangevuld worden via opgevangen 

regenwater of leidingwater. Dit systeem leidt dan ook tot aanzienlijk minder waterverbruik. 

1.2.2. Aquaponic met Omegabaars en Tomatenplant 

1.2.2.1. Omegabaars 
De Omegabaars of Scortum barcoo is afkomstig van rivieren in het oosten van Australië en is familie 

van de Tijgerbaarzen (Terapontidae). Het is een zeer vette vis (5-8% vet) die rijk is aan omega-3 

vetzuren, veel meer dan bijvoorbeeld zalm of makreel. De vis is robuust en kan gedijen in brak water 

en een steeds wisselend milieu. Hij verdraagt watertemperaturen van 20 tot 35°C en pH-waarden van 

6-9. Zijn gewicht kan oplopen tot 2 kg en hij kan een maximale lengte bereiken tot 40 cm.  

 

Figuur 4: Omegabaars (Scortum barcoo) 

De Omegabaars is een ‘duurzame vis’ met een lage ecologische voetafdruk. Het produceren van 1 

kilogram Omegabaars vraagt 50-60 liter water. Dit is zeer laag als men weet dat de productie van 1 

kilogram vlees tussen de 7.000 en 15.400 liter water ligt en er in doorstroom systemen, waarbij het 

water van de aquacultuur niet recirculeert, er 20.000 liter tot 50.000 liter water nodig is om 1 kg vis te 

produceren.  

Er kan meer dan 75-150 kilogram vis geproduceerd worden op één kubieke meter omdat de 

Omegabaars een niet-territoriaal gedrag vertoont. Deze vis is tevens weinig vatbaar voor ziekten 

waardoor er geen gebruik moet gemaakt worden van antibiotica. In zijn natuurlijke habitat 

(woestijngebied in Australië) drogen de rivieren vaak op zodat de vissen in grote aantallen in kleine 

poelen moeten leven zoals te zien is in figuur 5. Daardoor heeft de vis een uitzonderlijk sterk 

immuunsysteem ontwikkeld en kan het met grote aantallen samenleven in kleine volumes water. 
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Verder is het een warmwater vis (22-28°C optimum) die zich goed voelt in serreteelt en snel groeit in 

recirculatiesystemen.  

 

Figuur 5: Opdrogende rivier met vorming van kleine poelen (Bron: Van Hoestenberghe S. (KUL)) 

Het grote probleem met de ‘Westerse’ aquacultuur ligt bij het voeden van de vis. Vaak wordt de 

gekweekte vis gevoed met andere vissoorten waardoor er hoog trofische vis gegeten wordt. Zo is er 

vaak vismeel en visolie aanwezig in het visvoedsel (tot 3 kg vis nodig om 1 kg vis te produceren). De 

ratio visvoedsel/gekweekte vis ligt voor de ‘Westerse’ aquacultuur boven 2 terwijl voor de ‘mondiale’ 

aquacultuur er een ratio is van 0,8. Kenmerkend aan de Omegabaars is dat het een omnivoor is en dus 

vegetarisch kan gevoed worden en er slechts een geringe hoeveelheid vismeel nodig is. Dit is een 

belangrijk voordeel  wetende dat er voor de kweek van 1 kilogram Zalm ongeveer 3 kilogram wilde vis 

nodig is en dit voor tonijn zelfs oploopt tot 20 kilogram. Het vismeel in het voedsel kan vervangen 

worden door zeewieren, macro- en microalgen en de visolie door plantaardige olie zoals lijnzaadolie. 

Dankzij zijn plantaardig dieet scheidt de Omegabaars minder ammonium uit waardoor het water 

minder snel toxisch wordt voor de vissen. Verder is de Omegabaars geen veelvraat en volstaat 1,5 kg 

voedsel om 1 kg vis te verkrijgen. Ook groeit deze vis snel en is deze vanaf 7 maanden slachtklaar 

(ongeveer 800 gram) (Hoestenberghe n.d.). 

De kweek van deze soort binnen een recirculatiesysteem heeft dus verschillende voordelen zoals 

behoud van energie en water, snelle en goede groei, weinig gevoelig, kan in dichte densiteit gekweekt 

worden met variabele waterparameters, geen gebruik van antibiotica en hormonen, gebruik van 

regenwater in plaats van drinkwater, lage impact op natuur en controle van afvalstromen en biotische 

parameters. De optimale waterparameters voor de Omegabaars zijn te vinden in tabel 1. 

Tabel 1: Overzicht waterparameters Omegabaars (Bron: Van Hoestenberghe S. (KUL)) 

 Minimum Maximum (korte blootstelling) Optimum 

pH 6 9 7,2 - 7,8 

Totaal Ammoniakaal Stikstof (mg/l) 0 5 0 - 1,5 

Nitriet (mg/l) 0 10 0 - 2 

Nitraat (mg/l) 0 1000 0 - 500 

Fosfaat (mg/l) 0 200 0 - 50 

Zoutgehalte (ppt) 0 15 0 - 10 

CO2 (mg/l) 0 100 5 - 50 

DO (mg/l) 2 20 6 - 8,5 

 

Het kan voorkomen dat de Omegabaars een grondsmaak krijgt door onschadelijke bacteriën in het 

zwemwater. Dit kan echter opgelost worden door de vis een tijdje te laten afzwemmen in zuiver water 

alvorens te slachten.  



12 | P a g i n a  
 

1.2.2.2. Tomatenplant 
Uit onderzoek naar nutriëntverwijdering uit aquacultuur effluent met tomatenplant, komkommer en 

aubergine bleek de tomatenplant de hoogste nutriëntverwijdering te bekomen. Het aquacultuur 

effluent dient eerst een behandeling te ondergaan voor nitrificatie (bijvoorbeeld via een ‘trickling filter’ 

of via een ‘moving bed biofilm reactor’) van het afvalwater en verwijdering van BOD waarna het 

gestuurd kan worden naar de gewassen. De productie van tomaten zorgt voor een verwijdering van 

0,43, 0,07 en 0,4 g/m²d voor respectievelijk N, P en K in de aquaponic. Van de totale 

stikstofverwijdering wordt 69% in de plant omgezet naar eetbare tomaten. Dit zorgt voor een zeer 

voordelig proces door afvalwater te behandelen en de nutriënten uit het afvalwater om te zetten in 

biomassa. De tomaten bereiken gelijkaardige opbrengsten vergeleken met bodemcultuur. Er is zelfs 

een grotere opbrengst vastgesteld wegens de hogere watertemperatuur afkomstig van de 

aquacultuur. Dit zorgt voor een snellere initiële groei wat leidt tot een vroegere rijping van de tomaat. 

Verder zijn er geen problemen in verband met microbiële contaminatie van de gewassen omdat enkel 

de wortels in contact staan met het behandelde viswater (Graber & Junge 2009). 

Een belangrijk tekort in het effluent van aquacultuur is kalium, wat zorgt voor een verminderde 
kwaliteit van de tomaten. Zo bevatte aquaponic tomaten 22,0 gK/kgDS en hydrocultuur tomaten 40,8 
gK/kgDS. Dit komt omdat kalium niet nodig is voor vissen en dus ook niet toegevoegd wordt aan 
visvoeder (Graber & Junge 2009). Bijbemesting is dan nodig want kalium speelt o.a. een belangrijke rol 
als activator in enzymatische reacties in de plant, zo hebben vele enzymen kalium nodig als co-factor 
voor cellulaire reacties. Tomaat heeft een kaliumbehoefte van 13,93 mmol/l.  
Verder is natrium een limiterende factor voor het gebruik van viswater voor tomatenteelt omdat 
natrium groeiremming kan veroorzaken. Natrium is geen voedingselement en kan accumuleren in de 
voedingsoplossing. Het gehalte aan Na ligt bij voorkeur lager dan 1,5 mmol/l. Sinds kort is er echter 
een natrium-arm voeder beschikbaar voor de Omegabaars waardoor er beperkte hoeveelheden 
natrium aanwezig zijn in het recirculerende water. 
Ten slotte is ook calcium een belangrijke component voor tomaten dat o.a. een rol speelt in de opbouw 

van celwanden en celmembraan, wortelontwikkeling en eveneens een co-factor is in enzymatische 

reacties. Vaak wordt met het aquacultuur effluent niet voldaan aan de calciumbehoefte van de tomaat 

en is er bijbemesting nodig. Tomaat heeft een calciumbehoefte van 5,89 mmol/l. 

Tabel 2 geeft een overzicht weer van de nutriëntenbehoefte van tomaat. Vooral kalium, calcium en 

nitraat blijken belangrijke parameters te zijn (in het groen aangegeven). Natrium is een belangrijk op 

te volgen parameter omdat deze een negatief effect kan hebben op de groei en bloei van de 

tomatenplant (in het rood aangegeven). 

Tabel 2: Nutriëntenbehoefte tomatenplant (productiefase vanaf bloei derde tros) (Bron: Van Hoestenberghe S. (KUL)) 

Parameter (mmol/l) Nutriëntenbehoefte tomaat 

NH4
+ 2,14 

K+ 13,93 

Ca2+ 5,89 

Mg2+ 2,14 

NO3
- 21,96 

Cl- 1,07 

SO4
2- 3,21 

H2PO4
- 2,68 

Na+ < 0,25 

 

Verder moet de verhouding tussen de hoeveelheid vis en de oppervlakte aan tomatenteelt correct 

gedimensioneerd worden voor wat betreft de waterhuishouding. Tijdens de maanden maart tot en 

met oktober is de gemiddelde watervraag van de tomatenplant ongeveer 1 liter per stengel. Rekening 
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houdend dat een gemiddelde serre een stengeldichtheid van 3,3 stengels per vierkante meter bevat 

kan een hectare tomaten 33 m³ water per dag uit het systeem verwijderen. 

Ten slotte is de pH-regeling van het afvalwater van de aquacultuur zeer belangrijk voor de 

beschikbaarheid aan nutriënten voor de planten. De optimale pH voor tomatenplant is 5,6. 

1.2.2.3. Voordeel integratie Omegabaars en tomatenplant 
Doordat de Omegabaars vegetarisch gevoed kan worden produceert deze dan ook een betere 

meststof voor de tomatenplant. Het afvalwater van de aquacultuur bevat immers P, N en K en bevat 

heel wat minder Na, dat typisch aanwezig is in niet vegetarisch voedsel zoals in vismeel, dat nadelig is 

voor de tomatenplant. De nutriënten aanwezig in het aquacultuur effluent kunnen aanzien worden als 

een waardevolle bron dat omgezet kan worden in biomassa (Graber & Junge 2009). Zo is er viskweek 

met een minimum aan waterverbruik en zijn er minder meststoffen voor tomatenplant nodig. Het 

aquacultuur effluent kan 5-25% van de benodigde nitraat, fosfaat en kalium aan de tomatenplant 

leveren (Beyers T., PCG). Kalium wordt tevens alsmaar duurder omdat de bronnen schaarser worden. 

Door de reststroom in het afvalwater van de aquacultuur te gebruiken kunnen de kosten gedrukt 

worden terwijl de lozingskosten wegvallen (Van Hoestenberghe S.).  

Het grootste voordeel van de integratie van tomatenteelt met 

aquacultuur is naast het gebruik van de nutriënten in het afvalwater 

ook het dubbele watergebruik. Regenwater wordt opgevangen om 

Omegabaars in te kweken en het afvalwater van de aquacultuur 

wordt vervolgens aangewend voor de kweek van tomaten. 

Aquacultuur combineren met de traditionele agricultuur 

(hydrocultuur) kan inkomsten doen stijgen en productierisico’s 

doen dalen. Een geïntegreerde teelt neemt een minimum aan 

plaats in wegens het feit dat zowel aquacultuur als hydrocultuur in 

één en dezelfde ruimte kan plaatsvinden (figuur 6). In optimale 

omstandigheden kan er per hectare tomatenteelt 25 ton 

Omegabaars geproduceerd worden per jaar (Beyers T., PCG). De 

vissen kunnen perfect in regenwater gekweekt worden waardoor 

enkel een buffertank voor de opslag van regenwater nodig is om 

verloren water binnen het recirculerend systeem aan te vullen. 

Restwarmte van de serres kan aangewend worden om het viswater 

op te warmen.  

Verder zijn er ook educatieve voordelen verbonden aan deze geïntegreerde teelt. 

Ten slotte zijn de graatloze en gezonde filets van de Omegabaars rijk aan omega3-vetzuren en kunnen 

ze voor verscheidene toepassingen gebruikt worden. Zo kan de vis gebakken en gerookt worden maar 

kan deze ook rauw en als sushi gegeten worden.  

1.2.2.4. Nadeel integratie Omegabaars en tomatenplant 
De plaatsreductie die bekomen kan worden bij de geïntegreerde teelt heeft echter ook een nadeel. 

Wanneer de vissen afgevoerd of verplaatst moeten worden staan de tomatenplanten in de weg en 

omgekeerd, bij het oogsten van de tomaten wordt hinder van de aquariums ondervonden. Verder is 

het steeds een risico om beide in één en dezelfde ruimte te plaatsen. Want als er een probleem bij het 

ene optreedt, komt het andere in gevaar.  

Ander nadeel is dat er vaak extra bemesting nodig is van het water dat naar de tomatenplant stroomt. 

Wanneer extra meststoffen worden toegevoegd betekent dit dat er een groter risico bestaat dat het 

Figuur 6: Plaatsreductie bij aquaponic 
(bovenaan tomatenplant en onderaan 

aquarium) 
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drainwater uit de tomatenteelt niet kan terugvloeien naar de aquariums. De hogere concentraties aan 

meststoffen zouden toxisch kunnen zijn voor de vissen.  

Verder dient ook in gedachte gehouden te worden dat er gewerkt wordt binnen een recirculerende 

omgeving en er steeds gevaar bestaat voor accumulatie van persistente stoffen. Ten slotte is de RAS-

technologie met integratie van hydrocultuur een nieuwe industrie waardoor de wetgeving in 

Vlaanderen niet duidelijk is. 

1.2.3. Belangrijkste wetgeving rond aquacultuur 
De wetgeving rond aquacultuur is in Vlaanderen vaak nog onduidelijk en is afhankelijk van systeem tot 

systeem. Hieronder worden kort de belangrijkste punten weergegeven die van belang zijn voor 

aquacultuur. 

Aquacultuurbedrijven zijn net zoals andere bedrijven onderworpen aan de milieuwetgeving, 

natuurwetgeving en wetgeving inzake ruimtelijke ordening. Aquacultuur wordt gezien als agrarische 

activiteit volgens het Gewestplanbesluit (KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 

toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 

Sinds kort bevat de indelingslijst van VLAREM I rubriek 62 (Aquacultuur). Bedrijven worden zo verder 

ingedeeld in klassen naargelang de intensiteit van de toegepaste aquacultuur (jaarproductiecapaciteit) 

en naargelang introductie van uitheemse soorten of translocatie van plaatselijk niet-voorkomende 

soorten in gesloten (klasse 2) of open aquacultuurvoorziening (klasse 1). Een gesloten 

aquacultuurvoorziening veronderstelt een systeem waar ontsnappen van dieren, biologisch materiaal 

en pathogenen worden uitgesloten, een waterrecirculatiesysteem, lozing na zeven en filtering of 

percolatie en verliezen door roofdieren, overstromingen en/of diefstal worden voorkomen. Een open 

aquacultuurvoorziening veronderstelt een systeem dat niet volledig is gescheiden van het natuurlijk 

milieu waardoor ontsnapping (met kans op overleving en reproductie) van dieren of biologisch 

materiaal mogelijk is.  

Deel 4 van VLAREM II bevat de algemene milieuvoorwaarden waaraan alle ingedeelde inrichtingen 

moeten voldoen met specifiek afdeling 4.2.2. Lozing van bedrijfsafvalwater en koelwater. Indien het 

aquacultuurbedrijf is ingedeeld in een bepaalde rubriek volgens indelingslijst in bijlage 1 van VLAREM 

I moet er voldaan worden aan de sectorale milieuvoorwaarden in deel 5 van VLAREM II. Hierbij 

verdienen hoofdstuk 5.3 (lozen van afvalwater), afdeling 5.28.2 (dierlijke mest), afdeling 5.45.3 

(visverwerking) en vooral hoofdstuk 5.62 (inrichtingen voor de introductie van uitheemse soorten of 

translocatie van plaatselijk niet-voorkomende soorten in een aquacultuurvoorziening) bijzondere 

aandacht bij aquacultuur. Deze sectorale voorwaarden dienen als aanvulling op de algemene 

milieuvoorwaarden. Indien geloosd wordt in open water dient het afvalwater vaak geloosd te worden 

via een dubbele barrière1.  

Effluent van aquacultuur bevat onder andere nitriet en dit wordt doorgaans bestempeld als afvalwater 

met gevaarlijke stoffen volgens bijlage 2C van VLAREM I en zal doorgaans niet geloosd kunnen worden 

zonder voorbehandeling. Er zijn nog geen BBT’s (Best Beschikbare Technieken) bekend voor 

aquacultuur maar er zijn wel richtsnoeren voor aquacultuur en natuurbescherming. Deze vormen het 

beleidskader voor de ontwikkeling van aquacultuur en het behoud van biodiversiteit in Europa. Er 

                                                           
1 Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning bestaan die barrières uit (art. 5.62.2.2.): 
-een mechanische filter, zoals trommelzeef, bandzeef of andere zeefplaat < 80µm, voor het mechanisch 
zuiveren van het recirculatiewater (barrière 1) 
-een bijkomend fijnere mechanische filter die biologisch materiaal met inbegrip van pathogenen uit het 
effluent haalt (en naar een slibcontainer brengt) of afdoodt (anaerobe slibreactor) (barrière 2)  
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wordt onder andere nagegaan wat de mogelijk gevolgen zijn van de belangrijkste 

aquacultuursystemen voor fauna en flora, met aandacht voor de methoden en instrumenten om deze 

te beoordelen. De richtsnoeren geven weer hoe de risico’s per geval moeten worden bekeken en hoe 

ze het best worden beperkt of vermeden.  

Aquacultuurproductie- en verwerkingsbedrijven dienen de methode van ‘goede hygiënische 

praktijken’ toe te passen. Wegens een gebrek aan een door het FAVV2 gevalideerde sectorgids 

‘Aquacultuur’ dienen de operatoren ten minste de algemene hygiënevoorschriften toe te passen die 

gelden voor primaire productie. Deze zijn vastgelegd in bijlage I van het KB van 14 november 2003 

betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Voorzieningen die 

aquacultuurdieren houden en gesloten voorzieningen hebben geen verplichting voor het toepassen 

van ‘goede hygiënische praktijken’ (FAVV, 2011). 

Verder is op aquacultuurbedrijven ook het Mestdecreet van toepassing. Indien het afvalwater niet 

geloosd wordt maar bijvoorbeeld rechtstreeks aangewend wordt als bemesting in hydrocultuur wordt 

er gesproken van een afvalstof.  

1.3. Aquacultuur effluentbehandeling met behulp van 

helofytenfilters 
Er bestaan heel wat voorbeelden waarbij het effluent van kleinschalige waterzuivering, bijvoorbeeld 

helofytenfilters, hergebruikt wordt om bijvoorbeeld toilet door te spoelen, te poetsen of voor irrigatie 

van gewassen (Rousseau et al. 2008). Dit kan ook toegepast worden bij recirculerende aquacultuur 

systemen (RAS) waarbij helofytenfilters het afvalwater afkomstig van de aquacultuur zuivert en nadien 

kan hergebruiken als voedingswater voor de kweek van gewassen en opvullen van aquariums voor 

aquacultuur. Helofytenfilters zijn gekend een grote buffercapaciteit te hebben waardoor de 

effluentkwaliteit over het algemeen stabiel is. 

Conventionele methodes hebben het nadeel van slibproductie, hoge energievraag en frequente 

onderhoudswerken. Helofytenfilters zijn gegroeid in populariteit sinds 1980 en kunnen significante 

hoeveelheden vaste stoffen, organisch materiaal, stikstof, fosfor en pathogenen verwijderen uit het 

afvalwater. Ze hebben het voordeel een medium kapitaalskost te hebben, laag energieverbruik, weinig 

onderhoud en kan bijdragen tot een geschikt habitat voor organismen. Het gebruik van helofytenfilters 

voor het behandelen van effluenten afkomstig van aquacultuur stijgt. De microbiële mineralisatie en 

transformatie, sedimentatie, precipitatie, substraatadsorptie en opname door vegetatie zijn de 

hoofdprocessen in de verwijdering van polluenten (Lin et al. 2002). 

1.3.1. Samenstelling effluent aquacultuur 
Indien effluenten afkomstig van aquacultuur onbehandeld gerecirculeerd of geloosd worden kan dit 

nadelige gevolgen teweeg brengen. De nutriënten in het afvalwater kunnen eutrofiëring van de 

aquariums veroorzaken met algenbloei en zuurstofdaling als gevolg. Deze nutriënten zijn vooral 

afkomstig door directe excretie van de vis (feces) en door ophoping van voedselresten. In verse mest 

is ongeveer 7-32% TN, 30-84% TP en tot 27% TC in partikelvorm aanwezig terwijl het overige gedeelte 

in opgeloste vorm aanwezig is en dus behandeld dient te worden (Schulz et al. 2003). Verder is er 

uiteraard ook voor recirculerende systemen een goed behandelingsproces nodig zodat er geen 

nadelige grenzen worden overschreden.  

                                                           
2 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
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Uit verschillende studies blijkt echter wel dat de nutriëntenconcentratie in effluenten van aquacultuur 

50 keer lager liggen vergeleken met gemeentelijke effluenten. Dit is een karakteristiek die sterk in 

gedachte moet genomen worden in het zuiveringsproces. Het systeem moet grote debieten met lage 

fluctuerende concentraties aan polluenten kunnen behandelen (Schulz et al. 2003). 

Effluentsamenstelling is afhankelijk van systeem tot systeem en varieert. Deze samenstelling hangt 

o.a. af van hydraulische werking, voedseltoevoer, zuurstof en beladingsgraad (Schulz et al. 2003). Tabel 

3 geeft een weergave van de gemiddelde samenstelling dat terug te vinden is in het afvalwater 

afkomstig van aquacultuur. 

Tabel 3: Gemiddelde samenstelling afvalwater afkomstig van aquacultuur (minimaal – maximaal) (Bron: Konnerup et al., 
2011; Sindilariu et al., 2007; Sindilariu et al., 2009; Schulz et al., 2003; Zachritz et al., 2008 en Lin et al., 2002) 

 Parameter  Gemiddelde samenstelling aquacultuur afvalwater 

Temperatuur(°C) 10,25 - 30,10 

pH 7,20 - 7,70 

Conductiviteit (µS/cm) 358 - 765 

DO (mg/l) 5,35 - 6,32 

TSS (mg/l) 2,76 – 50,00 

COD (mgO2/l) 11,95 – 127,00 

BOD (mgO2/l) 3,01 – 25,00 

TP (mg/l) 0,05 - 2,30 

PO4
3-P (mg/l) 0,034 - 1,30 

TN (mg/l) 0,20 - 7,96 

NH4
+-N (mg/l) 0,11 - 3,31 

NO3-N (mg/l) 0,010 - 5,18 

 

1.3.2. Mogelijke verwijderingspercentages 
De efficiëntie van het gebruik van helofytenfilters voor het behandelen van effluenten afkomstig van 

aquacultuur is in optimale systemen hoog en constant. Tabel 4 geeft mogelijke 

verwijderingspercentages weer met helofytenfilters. De efficiëntie is vaak gerelateerd aan de 

hydraulische belasting van het systeem. Hogere beladingsgraad heeft vaak hogere 

verwijderingspercentages weer (via massabalans), maar te hoge beladingsgraad kan de efficiëntie ook 

doen dalen.  

Tabel 4: Mogelijke verwijderingspercentages behandeling aquacultuur effluent met helofytenfilters (minimaal – maximaal) 
(Bron: Konnerup et al., 2011; Sindilariu et al., 2007; Sindilariu et al., 2009; Schulz et al., 2003; Zachritz et al., 2008 en Lin et 
al., 2002) 

Polluent Verwijderingspercentage (%) 

TSS 67 - 97 

COD 3 - 73 

BOD 36 - 50 

TP < 3 - 71 

TN 26 - 98 

TAN 46 - 97 

NO3
--N 14 - 97 

 

De kenmerkende lage concentraties in het afvalwater hebben een korte retentietijd nodig in de 

helofytenfilter. Bij hydraulische ladingsgraad (HLR) van 0,45-3,3 m/dag is er een hydraulische 

retentietijd (HRT) nodig van 1-7 dagen (Zachritz et al. 2008). Standaard mechanische behandelingen 
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moeten gecombineerd worden met biologische behandeling om zo de opgeloste als particulaire 

fracties te kunnen verwijderen (Sindilariu et al. 2007).  

Deze verwijderingspercentages van verschillende studies tonen aan dat hergebruik van afvalwater 

afkomstig van aquacultuur mogelijk is met helofytenfilters. Het effluent van de aquacultuur bevat lage 

concentraties aan organisch materiaal en nutriënten waardoor er geopteerd wordt voor hoge HLR’s 

naar de helofytenfilter toe.  

1.3.3. Case studies 

1.3.3.1. Case 1: Behandeling van het effluent van een doorstroom aquacultuursysteem 

met wortelzone helofytenfilter in plaats van sedimentatiebekkens 
Het doel van deze studie was om na te gaan wat de behandelingsefficiëntie was van een helofytenfilter 

bij hoge hydraulische ladingsgraad. Dit in vergelijking met de behandelingsmethode die bestond uit 

acht sedimentatiebekkens. Deze bekkens waren enkel effectief in het behandelen van particulaire 

deeltjes terwijl opgeloste nutriënten, die afkomstig waren van o.a. directe excretie door de vis of via 

nutriëntvrijlaat, onbehandeld bleven.  

De aquacultuur bestond uit een doorstroomsysteem met drie forelsoorten (Oncorhynchus mykiss, 

Salmo trutta en Salvelinus fontinalis) en was gevestigd in Beieren, Duitsland. De aquacultuur bestond 

uit zes kweekvijvers en werd aangevuld met bronwater dat een initiële nutriënteninhoud had van 5,0 

mg/l TN, 4,9 mg/l NO3-N, 10,0 µg/l TP en 1,3 mg/l BOD. De zes bestaande sedimentatiebekkens werden 

vervangen door zes horizontale ‘sub-surface flow’ helofytenfilters met een voorbezinkingszone. De 

helofytenfilters bleken een hogere behandelingsefficiëntie te hebben dan de sedimentatiebekkens. 

Tabel 5 toont de influent- en effluentconcentratie van de helofytenfilters met de 

verwijderingspercentages tijdens normale situatie. Bij een HLR van 13,6 m/dag (tijdens 

schoonmaaksituatie) werd er een maximale efficiëntie bekomen van 68% voor TSS, terwijl tijdens 

normale situatie met een HLR van 10,6 m/dag er een maximale efficiëntie werd bekomen voor TAN 

met 88% verwijdering. De helofytenfilters hadden een hoge HLR en korte HRT van slechts 0,014 dagen 

en bleken enkel effectief te zijn in het behandelen TAN en NO2-N voor wat betreft de opgeloste 

nutriënten. Andere opgeloste nutriënten zoals nitraat en fosfaat vertoonden een negatieve 

behandeling. Evenwel bekwam de helofytenfilter een verbeterde behandeling voor particulaire en 

opgeloste nutriënten t.o.v. een sedimenatiebekken, ondanks de hoge HLR, korte HRT en lage 

influentconcentraties (Sindilariu et al. 2007).  

Tabel 5: Influent- en effluentconcentraties van de helofytenfilter met de verwijderingspercentage tijdens normale situatie 
(gemiddelde ± standaarddeviatie) (Bron: Sindilariu et al., 2007) 

Parameter Influent Effluent Verwijderingspercentage 

pH 7,73 ± 0,18 7,70 ± 0,18 - 

Conductiviteit (µS/cm) 723 ± 2,87 724 ± 1,52 - 

TAN (µg/l) 140,63 ± 10,31 18,48 ± 5,05 86,9 

NO2-N (µg/l) 16,60 ± 0,96 10,70 ± 1,49 35,5 

NO3-N (mg/l) 4,95 ± 0,14 5,04 ± 0,15 -1,6 

PO4-P (µg/l) 31,31 ± 4,08 31,62 ± 3,10 -1,0 

BOD5 (mg/l) 2,41 ± 0,19 1,52 ± 0,12 36,9 

COD (mg/l) 7,00 ± 0,59 5,30 ± 0,49 24,3 

TSS (mg/l) 2,70 ± 0,56 1,76 ± 0,29 34,4 
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1.3.3.2. Case 2: Behandeling van het effluent van een doorstroom aquacultuursysteem 

met wortelzone helofytenfilter bij verschillende HLR’s 
Deze studie ging na wat de behandelingsefficiëntie was van een helofytenfilter die aquacultuur 

effluent behandelde afkomstig van een doorstroomsysteem met Regenboogforel (Oncorhynchus 

mykiss). De helofytenfilter was een horizontale ‘sub-surface flow’ systeem beplant met Phragmites 

australis. De studie onderzocht de behandeling bij een HLR van 1 l/min, 3 l/min en 5 l/min met een 

HRT van respectievelijk 7,5 uur, 2,5 uur en 1,5 uur. Dit systeem werd gedurende een jaar opgevolgd 

met maandelijks een wateranalyse.  

De resultaten weergegeven in tabel 6 tonen aan dat er een sterke reductie werd bekomen van TSS en 

COD met respectievelijk 95,8-97,3% en 64,1-73,8%. De HLR vertoonde geen significante invloed op de 

verwijdering van TSS en COD. De verwijdering van TN en TP varieerde respectievelijk rond 20,6-41,8% 

en 49,0-68,5%. Deze verwijdering steeg evenredig met stijgende HRT. De HRT van 7,5 uur bleek de 

beste verwijderingsefficiënte te bekomen maar de twee andere HRT’s bekwamen eveneens voldoende 

hoge verwijderingsgraden. Bij deze studie dient echter in rekening gehouden te worden dat het ging 

om nieuw gebouwde helofytenfiltersystemen waarbij de bedmedia nog niet was verzadigd en er zo 

sterkere verwijderingsefficiëntie kon bekomen worden.  

De studie gebeurde over een jaar en vertoonden gedurende het jaar een constante verwijdering. 

Verder toonde de studie aan dat de laagste HLR de laagste zuurstofconcentratie bevatte in het effluent 

van de helofytenfilter. Hierbij bevatte de laagste HLR met de lagere zuurstofconcentraties de hoogste 

nitraatverwijdering door een bevordering van denitrificatie. Bij hogere HLR trad er een verhoogde 

microbiële activiteit op door stijgende nutriëntentoevoer waarbij er hogere zuurstofconsumptie 

optrad, maar simultaan deed de stijgende HLR de anaerobe zones dalen. De bekomen 

verwijderingsefficiëntie toont aan dat helofytenfilters inkomende nutriëntenconcentraties aanzienlijk 

kunnen verminderen en vergelijkbaar of zelfs beter presteren dan mechanische 

behandelingssystemen zoals microzeven en sedimentatietanks (Schulz et al. 2003).  

Tabel 6: Resultaten case 2 bij verschillende HRT’s (Bron: Schulz et al., 2003) 

Parameter Influent Effluent bij HRT 
7,5u 

Effluent bij HRT 
2,5u 

Effluent bij HRT 
1,5u 

DO (mg/l) 6,23 0,67 1,03 1,04 

TAN (mg/l) 0,61 0,17 0,15 0,14 

NO3-N (mg/l) 0,70 1,02 1,23 1,37 

TP (µg/l) 347,00 111,00 127,00 128,00 

COD (mg/l) 41,01 11,72 10,84 10,73 

TSS (mg/l) 14,15 0,48 0,38 0,41 

 

1.3.3.3. Case 3: Evaluatie van wortelzone helofytenfilters voor recirculerende 

aquacultuursystemen met Tilapia 
In deze derde case werd de effluentbehandeling nagegaan van een RAS (Recirculating Aquaculture 

System) met Tilapia door een tweetrapsproces. De behandeling startte met een conventionele 

sedimentatietank (1,9 m³) voor de verwijdering van zwevende stoffen gevolgd door een ‘subsurface 

flow’ helofytenfilter (53,8 m²) voor de reductie van stikstofverbindingen. De site was gevestigd op de 

‘New Mexico State University’ (VS) op 1189 m hoogte. Het productiesysteem bestond uit twee 

cultuurtanks van 12,3 m³ met Rode Tilapia (O. mossambicus x O. aureus) en het cultuurwater had een 

gemiddelde temperatuur van 25°C. Dit systeem opereerde op commercieel niveau met regelmatige 

visoogst en aanvulling met juveniele vissen. Toevoer van water gebeurde met lokaal zoetwater. Dit 

alles binnen een recirculerende omgeving voor waterhergebruik in de cultuurtanken. De 
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helofytenfilter was gevuld met lavastenen en beplant met Canna sp. en Scirpus sp. (Zachritz et al. 

2008). 

De behandeling van het recirculerende water ondersteunde succesvol een commerciële 

productieschaal (> 35 kg/m³ Tilapia) voor meer dan 36 productiemaanden. De helofytenfilter had een 

hoge HLR van 3,03 m/dag en een HRT van 2,9 uur. De stromingstoestand van de helofytenfilter werd 

nagegaan met behulp van een tracertest. Zo kon opgemerkt worden dat de porositeit van de 

helofytenfilter daalde tijdens systeemwerking van 54% naar 27%. Dit resultaat kon te wijten zijn aan 

kortsluitstromen, daling van de porositeit door verdichting van het bed, opvullen van poriën door 

biologische en inerte stoffen en door wortelontwikkeling. De verwijderingspercentages van de 

helofytenfilter voor TSS, TAN, NO2-N, en NO3-N waren respectievelijk 67,2%, 46,0%, 87,0% en 40,6%. 

De massaverwijdering voor TSS, TAN, NO2-N en NO3-N was respectievelijk 8,21 g/(m²dag), 0,58 

g/(m²dag), 0,63 g/(m²dag) en 0,93 g/(m²dag). Diepte van het bed en HLR waren de hoofdfactoren voor 

de aerobe en anaerobe reductie van stikstof. De helofytenfilter vertoonde een verminderde werking 

vanaf een TAN-belading van 6 g/(m²dag). Wanneer deze belading hoger was daalde de TAN 

verwijdering met een factor 3.  

COD-concentraties varieerden tussen de 15-80 mg/l en het effluent van de helofytenfilter bevatte 

gemiddeld 36 mg/l COD. TP vertoonde weinig verandering in het systeem. De verwijdering was minder 

dan 3% in de helofytenfilter maar vertoonde geen kritische niveaus voor lozing en hergebruik. DO-

concentraties daalden tot 0,2 mg/l in het effluent van de helofytenfilter. De waterkwaliteit en 

verwijderingspercentages van de maandelijkse staalnames zijn weergegeven in tabel 7 (Zachritz et al. 

2008).  

Tabel 7: Gemiddelde waterkwaliteit en verwijderingspercentage tijdens maandelijkse staalname (Bron: Zachritz et al., 2008) 

Parameter Cultuurtank Effluent 
sedimentatietank 

Effluent 
helofytenfilter 

Verwijderingspercentage 
(%) 

DO (mg/l) 3,20 3,17 0,22 - 

TAN (mg/l) 5,23 5,08 4,84 7,5 

NO2-N (mg/l) 0,39 0,39 0,04 90,8 

NO3-N (mg/l) 1,50 1,07 0,36 75,9 

TP (µg/l) 4,37 4,22 4,40 - 

COD (mg/l) 41,0 33,0 36,0 12,5 

TSS (mg/l) 6,9 2,1 0,7 90,0 

 

1.3.3.4. Case 4: Factoren die de efficiëntie van helofytenfilters beïnvloeden voor het 

behandelen van effluent afkomstig van aquacultuur 
Deze laatste case gaat na wat de hoofdfactoren zijn die de behandeling van aquacultuur effluent met 

helofytenfilters kan beïnvloeden. Tijdens een twaalfmaandenstudie werd gebruik gemaakt van zes 

‘subsurface flow’ helofytenfilters waarvan telkens twee velden een andere HLR ontvingen. Deze HLR’s 

waren 14,5 m/dag, 6,9 m/dag en 3,3 m/dag. Ieder helofytenfilter had een oppervlakte van 23,9 m² en 

een diepte van 1 m, en was voorzien met een voorbezinkingszone van 9,6 m². De helofytenfilters waren 

beplant met Phragmites communis en Phalaris arundinacea en gevuld met gravel van 4-8 mm. Het 

kweeksysteem bestond uit twee cultuurtanken met een watervolume van 32,7 m³ 

(doorstroomsysteem). Deze tanks werden gevuld met zoetwater afkomstig van stroomopwaartse 

vijvers. De dichtheid aan Forel in de kwekerij varieerde tussen 36,7-70,3 kg/m³. Om de voedselinput 

van 30 kg/dag constant te houden werd iedere vierde week de dichtheid gecorrigeerd door een 

hoeveelheid vis te oogsten (Sindilariu et al. 2009). 
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Er werden behandelingsefficiënties bekomen van 75-86% voor TAN, BOD en TSS. DO in het effluent 

van de helofytenfilter daalde significant met dalende HLR. Verder daalde de nutriëntenconcentratie in 

het effluent bij dalende HLR. De hoogste gemiddelde verwijderingspercentages werden bekomen bij 

de laagste HLR. Vanaf zes tot acht weken na de start werden er verstoppingen waargenomen bij 

helofytenfilters met een HLR van 14,5 m/dag waarbij deze het uitzicht kreeg van een ‘overflow’ 

helofytenfilter. Dit had echter nog geen effect op de behandelingsefficiëntie. Evenwel werden er vanaf 

de 14e week verminderde behandelingsefficiënties waargenomen van TAN en BOD. De efficiëntie bij 

de HLR van 6,9 m/dag en 3,3 m/dag bleef gedurende de gehele studieperiode relatief constant 

(Sindilariu et al. 2009).  

De belangrijkste beïnvloedende factoren voor de behandeling van aquacultuur effluent met 

helofytenfilters waren de nutriëntconcentraties in het influent, HLR en accumulatie van TSS in het bed. 

Enkel de accumulatie van TSS was een tijdsafhankelijke factor. Factoren zoals plantengroei en visoogst 

waren ook van significant belang maar bleken verwaarloosbaar te zijn ten opzichte van de andere 

factoren. De nutriëntconcentratie in het influent was afhankelijk van de productie-intensiteit, 

kweekomstandigheden, voedselkwaliteit van de vis en de voorbehandeling van het effluent. De 

behandelingsefficiëntie daalde met stijgende influentconcentraties. De HLR werd bepaald door de 

oppervlakte van de helofytenfilter en het budget dat voorhanden was voor de constructie. Een 

verhoogde HLR had een negatief effect op de behandelingsefficiëntie uitgezonderd voor fosfaat en 

nitraat. TSS accumulatie werd beïnvloed door de voorbehandeling van de vaste fractie. Deze laatste is 

belangrijk voor de levensduur van de helofytenfilter. Behandelingsefficiëntie voor de meeste 

nutriënten daalde als TSS accumulatie in het bed toenam. Verder kon uit deze studie geconcludeerd 

worden dat helofytenfilters met een voorbehandeling een hoge efficiëntie bereiken voor behandeling 

van effluent afkomstig van een intensief aquacultuur systeem, met Forel, op commercieel niveau 

(Sindilariu et al. 2009). 
 
Tabel 8: Gemiddelde concentraties in influent en effluent bij verschillende HLR's (gemiddelde ± standaarddeviatie) (Bron: 
Sindilariu et al., 2009) 

Parameter Influent Effluent bij HLR 
van 14,5 m/dag 

Effluent bij HLR 
van 6,9 m/dag 

Effluent bij HLR 
van 3,3 m/dag 

Conductiviteit (µS/cm) 765 ± 22,4 766 ± 12,8 766 ± 32,9 766 ± 16,1 

DO (mg/l) 10,17 ± 3,81 3,93 ± 3,25 2,10 ± 2,82 1,41 ± 1,06 

TAN (mg/l) 0,74 ± 0,18 0,42 ± 0,23 0,11 ± 0,09 0,10 ± 0,11 

NO2-N (mg/l) 0,097 ± 0,046 0,16 ± 0,12 0,12 ± 0,12 0,11 ± 0,17 

NO3-N (mg/l) 4,78 ± 0,21 5,02 ± 0,41 5,28 ± 0,45 5,21 ± 0,51 

PO4-P (mg/l) 0,034 ± 0,018 0,090 ± 0,026 0,11 ± 0,026 0,115 ± 0,030 

BOD (mg/l) 6,79 ± 2,13 3,66 ± 2,09 1,56 ± 0,95 1,17 ± 0,62 

TSS (mg/l) 10,30 ± 11,87 3,53 ± 4,54 1,78 ± 2,77 1,13 ± 1,06 
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2. Materialen en methode 

2.1. Systeembeschrijving normale werking 
Het systeem bevond zich in het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk op de campus van de 

Tuinbouwschool (Condédreef 10, 8500 Kortrijk). Figuur 7 toont een luchtfoto van de locatie, waarbij 

de rode omcirkeling de serres aanduid van de geïntegreerde aquacultuur met tomatenplant en de gele 

omcirkeling de locatie van de helofytenfilter. Het doel van de installatie van een duurzaam aquaponic 

systeem was het aanleren van nieuwe teelttechnieken, een voorbeeldfunctie te dragen, milieubewust 

te werk te gaan en innovatief te leren denken.  

De geïntegreerde aquacultuur betreft een volledig gesloten recirculatiesysteem zonder lozing in beken 

of riolen. 

 

Figuur 7: Luchtfoto locatie geïntegreerde aquacultuur (rode cirkel) en helofytenfilter (gele cirkel) (Bron: Google maps) 

Figuur 8 toont een schematisch overzicht van de locatie van het aquaponicsysteem met de nodige 

zuiveringsprocessen van het afvalwater en de buffertanks voor de toevoer van ‘schoon water’. 
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Figuur 8: Schematisch overzicht van de locatie van de aquacultuur en de hydrocultuur (aquaponic) met de 
zuiveringsinfrastructuur en de buffertanks in het PTI 

Hieronder wordt stap voor stap de werking van het systeem beschreven. 

2.1.1. Aquariums Omegabaars 
De gekweekte vis in de aquacultuur was de Omegabaars of Scortum barcoo. De aquariums werden 

gevuld met recirculerend water en aangevuld met regenwater via twee buffertanks van elk 600.000 

liter. Een gevulde aquarium bevatte een volume water van 6 m³ en er waren 4 rijen aquariums of 

bassins aanwezig in de serre. De omegabaars had in de bassins een gemiddelde dichtheid van 50 kg/m³ 

en werd vegetarisch gevoed. De belangrijkste samenstelling van het visvoeder is in tabel 9 

weergegeven. Naast de Omegabaars was er ook een voorziening voor de kweek van kreeften. De 

aanvulling van de aquariums met het regenwater werd automatisch gestuurd via het 

softwareprogramma ‘Synopta’.  

Tabel 9: Samenstelling visvoeder Omegabaars (Scortum barcoo) (Bron: Vanhoestenberghe S.) 

Visvoeder samenstelling Concentratie (mg/l) 

Ca 6,8 

Na 3,77 

K 4,33 

P 9,5 

Eiwit* 42% 
*Eiwit bestaat uit ongeveer 16% stikstof en het visvoeder bestaat dan uit 6,1% stikstof 



23 | P a g i n a  
 

Juveniele vissen kwamen binnen op een voedermassa van 0,3 g per vis en om 1 kg vis te produceren 

was er ongeveer 1,2 kg voeder nodig. De vissen werden in de bassins gesorteerd op grootte.  

De voedselresten en uitwerpselen van de vis bezonken gravitair in de aquariums en werden samen 

met het afvalwater van de aquacultuur geleid naar de eerste stap van de afvalwaterzuivering. 

2.1.2. Drumfilter en Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) 
De eerste stap in de behandeling van het effluent van de aquacultuur of het influent3 van het 

waterzuiveringsproces was een mechanische behandeling met een trommelfilter. De roterende 

trommelfilter zorgde voor een afscheiding van het vaste materiaal en het afvalwater. De filter bestond 

uit een zeeflaag van 45 micrometer en het vaste materiaal dat aan de zeven bleef kleven werd met 

behulp van terugsproeikopen, te zien in figuur 9, in een afspoelgoot geleid, te zien in figuur 10, en 

afgevoerd naar de helofytenfilter. De pompen van het afvalwater waren ná de trommelfilter geplaatst 

wegens het feit dat deze anders het vaste materiaal zouden vermalen. 

 
Figuur 9: Open trommelfilter met rechtsboven 

terugsproeikoppen 

 
Figuur 10: Binnenkant trommelfilter met rechts 
de afspoelgoot waar granulair materiaal werd 

opgevangen en afgevoerd 

Het afvalwater dat door de trommelfilter werd doorgelaten stroomde onderaan binnen in de moving 

bed biofilm reactor (MBBR) te zien in figuur 11. Deze reactor bevatte polyethyleen biofilm dragers of 

‘biocarriers’ die continu gemengd werden met het afvalwater door beluchting onderaan de reactor. 

Deze biocarriers zorgden voor een oppervlak voor de groei van heterotrofe en autotrofe micro-

organismen. De MBBR stond in voor een kosteneffectieve behandeling met een minimum aan 

onderhoud wegens het zelfregulerende karakter van de biofilm op de biocarriers. Tijdens dit proces 

werd vooral nitrificatie gestimuleerd zodat nitraat gevormd werd in het behandelende afvalwater dat 

dan als voedingsstof kon gebruikt worden voor de teelt van de tomatenplant.  

 

Figuur 11: Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) met biocarriers  

                                                           
3 Het afvalwater van de aquacultuur wordt verder in de tekst steeds aangeduid als het ‘influent’. 
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Na de passage doorheen de MBBR werd het water teruggestuurd naar de aquariums van de 

aquacultuur. Eenmaal per dag werd er een hoeveelheid spuislib dat zich onderaan de reactor ophoopte 

afgevoerd naar de helofytenfilter. Dit bevatte een volume van gemiddeld 65 liter per dag. De drumfilter 

en bioreactor behandelden een waterdebiet van 90 m³/u waarbij het effluent van de aquacultuur drie 

keer per uur werd gerecirculeerd. 

2.1.3. Zeefbocht en helofytenfilter 
De helofytenfilter ontving al het water dat uitkwam in de door figuur 12 aangegeven put. Dit bevatte 

onder andere het spoelwater en het vaste materiaal dat niet doorgelaten werd doorheen de 

trommelfilter, spui van de bioreactor, overloopwater van de bioreactor en afzwemwater van de vissen 

uit de oogsttanken.  

 

Figuur 12: Verzamelput van het afvalwater voor de helofytenfilter 

Het afvalwater werd dan met behulp van een 75 meter lange polyethyleen buis gestuurd naar de 

helofytenfilter. Voordat het afvalwater naar de inlaat werd gestuurd was er eerst nog een passage 

doorheen een zeefbocht. Dit was een zeefsysteem zonder bewegende onderdelen en zorgde voor een 

afscheiding van de vaste delen uit het afvalwater. In figuur 13 is te zien dat het afvalwater gelijkmatig 

over het zeefoppervlak werd gestuurd zodat de vaste deeltjes groter dan de zeefdiameter niet werden 

doorgelaten. De vaste deeltjes werden afgevoerd via het gebogen oppervlak naar een verzamelpunt.  

 

Figuur 13: Zeefbocht 
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Na de passage doorheen de zeefbocht werd het afvalwater bovenaan de helofytenfilter 

binnengebracht met behulp van 4 geperforeerde polyethyleen buizen zoals te zien is in figuur 14 en 

15, dit over een lengte van 5,25 meter vanaf de start van de helofytenfilter.   

 
Figuur 14: Zijdelings geperforeerde toevoerbuizen van het 

influent van de helofytenfilter in belucht deel 

 
Figuur 15: 4 Zijdelings geperforeerde toevoerbuizen 

influent helofytenfilter in belucht deel 

De helofytenfilter bestond uit een belucht deel en een niet belucht deel. De eerste 5,25 meter van de 

helofytenfilter was belucht en de volgende 3,25 meter was niet belucht. In figuur 16 zijn de gegevens 

van de helofytenfilter weergegeven. Bij het werkelijk volume werd er rekening gehouden met het 

aanwezige poriënvolume in de helofytenfilter en werd er een schatting gemaakt van 40% 

poriënvolume.  

 

Figuur 16: Gegevens helofytenfilter 

Het onderste deel van de helofytenfilter bestond uit snelbouwstenen die in het beluchte deel 

geschrankt lagen om de waterstroom te verspreiden. Op deze snelbouwstenen rustte een bouwnet, 

dit was een vilten doek met een opening van 1x1 mm. Op de vilten doek lag een inox betonnet met 

een maaswijdte van 5x5 cm en daarbovenop bevonden zich 2 geperforeerde beluchtingspijpen in het 

beluchte deel van de helofytenfilter. Bovenop deze onderste lagen bevonden zich de poreuze 

lavastenen die zorgden voor een groot groeioppervlak voor de biofilm met micro-organismen, en 

zorgde eveneens voor een voldoende percolatie van het inkomende water. De bovenste laag van de 

helofytenfilter bestond uit voornamelijk slib met Iris pseudacorus. Het influent van de helofytenfilter 

H =  0,8 meter 

A = 15,98 m² 

V = 12,78 m³ 

Werkelijk V = 5,11 m³ 
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kwam binnen in het beluchte deel via vier geperforeerde buizen met een doorsnede van 8 cm en 

perforaties om de 5 cm tegenover elkaar. Figuur 17 geeft een schematische weergave van de opbouw 

van de helofytenfilter. 

 

2.1.4. Effluent 
Na de passage doorheen het beluchte en niet beluchte deel van de helofytenfilter stroomde het water 

onderaan de helofytenfilter weg doorheen een zandlaag naar het effluentgedeelte. Het 

effluentgedeelte is te zien in figuur 18. Dit gezuiverde water werd dan geleid naar de buffertanks voor 

het regenwater en gemengd met regenwater teruggevoerd naar de aquariums. 

 

Figuur 18: Opvangbak effluent na passage doorheen zandlaag 

Bijlage 2 toont nog eens schematisch het zuiveringsproces.  

Figuur 19 toont een schematisch overzicht van het hergebruik van het afvalwater.  

Figuur 17: Opbouw helofytenfilter 
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Figuur 19: Schematisch overzicht van het hergebruik van het afvalwater 

Boven de aquariums van de aquacultuur bevond zich de hydrocultuur met hoofdzakelijk tomatenplant. 

Deze bestond uit 4 rijen met 72 stengels. Daarnaast was er ook de aanwezigheid van komkommer- en 

paprikagewassen. Het voedingswater van deze hydrocultuur was voor 80% afkomstig van regenwater 

en gezuiverd effluent (afkomstig van de helofytenfilter) uit de buffertanks. De overige 20% was 

afkomstig van het viswater uit de aquariums. Dit voedingswater werd dan aangereikt met de nodige 

voedingsstoffen om de gewassen van de nodige nutriënten te voorzien. Voor een gedetailleerd 

overzicht met fotoschema’s van de aquacultuur, zuiveringssysteem en hydrocultuur wordt er 

verwezen naar bijlage 3, 4 en 5. Bijlage 6 toont een gedetailleerd schema van de 

zuiveringsinfrastructuur met trommelfilter en MBBR.  

2.2. Systeemaanpassingen 
Tijdens het onderzoek werden er naast het normaal systeem 2 verschillende systeemaanpassingen 

toegepast om het effect van extra belasting en beluchting op de helofytenfilter na te gaan.  

2.2.1. Systeemaanpassing 1 
Systeemaanpassing 1 bestond uit het extra belasten van de helofytenfilter met een verhoogde HLR en 

lagere HRT. Daarvoor werd er extra spuislib afkomstig van de bioreactor naar de helofytenfilter 

gestuurd. Via het softwareprogramma ‘Synopta’ werden de gietbeurten van het spuislib naar de 
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helofytenfilter aangepast van 1 maal per dag naar 20 maal per dag. Dit met een interval van 30 minuten 

tussen iedere gietbeurt startend om 00u00. Zo werd er een constante stroom naar de helofytenfilter 

bekomen. Het debiet van het spuislib per gietbeurt bleef over het algemeen constant op 65 l. 

Tussen het invoeren van de eerste systeemaanpassing en de nieuwe staalname werd er een periode 

van 2 weken tussen gelaten. Dit om de helofytenfilter de nodige tijd te geven om zich aan te passen 

aan het nieuwe systeem. 

2.2.2. Systeemaanpassing 2 
Bij systeemaanpassing 2 bleef systeemaanpassing 1 gelden, dus het extra belasten van de 

helofytenfilter met spuislib afkomstig van de MBBR. Maar hier werd bijkomstig de beluchting van de 

helofytenfilter afgelegd om het effect van de beluchting te kunnen nagaan op het zuiveringsproces.  

Tussen het invoeren van de tweede systeemaanpassing en de nieuwe staalname werd er een week 

tussen gelaten om de helofytenfilter de nodige tijd te geven om zich aan te passen aan het nieuwe 

systeem. 

2.3. Waterbalans 
Het water binnen het systeem werd intern gerecirculeerd zonder lozing. Er verdween echter wel water 

door evapotranspiratie. Dit verlies werd steeds aangevuld met regenwater (‘Schoon water’) uit de 

buffertanks en kon opgevolgd worden via het softwareprogramma ‘Synopta’. Via dit programma kon 

nagegaan worden op welk tijdstip en welke hoeveelheid ‘schoon water’ er per dag aan het systeem 

werd toegevoegd.  

Naast de toegevoegde hoeveelheid regenwater kon ook de hoeveelheid spuislib opgevolgd worden 

dat naar de helofytenfilter werd gestuurd vanuit de bioreactor. 

2.3.1. Debietmeting, HLR en HRT 
Bij de start van het onderzoek was er nog geen debietmeter aanwezig zodat er geen gegevens waren 

over de hoeveelheid water dat doorheen de helofytenfilter werd gestuurd. Daarom werd er via een 

vernauwing een waterteller geplaatst ná het effluentgedeelte van de helofytenfilter om zo de 

hydraulische verblijftijd en hydraulische belasting te kunnen nagaan. Op geregelde tijdstippen werd 

dan de teller afgelezen. De teller werd geïnstalleerd tijdens systeemaanpassing 1. 

 

Figuur 20: Waterteller na effluentgedeelte helofytenfilter 

Via de debietmeting kon dan de hydraulische belasting bepaald worden via formule 1 met HLR = 

hydraulische ladingsgraad in m/dag; 86,4 = (60 seconden x 60 minuten x 24 uur)/1000 m³; Q = debiet 

doorheen helofytenfilter in l/s en A = oppervlakte helofytenfilter in m².  

𝐻𝐿𝑅 = 86,4 𝑥 
𝑄

𝐴
  (1) 
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Daarnaast kon dan ook de hydraulische verblijftijd bepaald worden via formule 2 met HRT = 

hydraulische retentietijd in uur; V = werkelijk poriënvolume in helofytenfilter in m³ (gewoonlijk 40% 

van volume helofytenfilter) en Q = debiet doorheen helofytenfilter in m³/u. 

𝐻𝑅𝑇 =
𝑉

𝑄
  (2) 

2.4. Wateranalyse 
Er werden in totaal 10 wateranalyses uitgevoerd op het systeem. Dit waren 3 analyses bij het normale 

systeem, 5 analyses bij systeemaanpassing 1 en 2 analyses bij systeemaanpassing 2. In tabel 10 is er 

een weergave terug te vinden van de staalnames en momenten waarop deze plaatsvonden. 

Tabel 10: Datum uitgevoerde analyses en systeemaanpassingen 

Datum Analyse Systeem 

Woensdag 01/10/2014 Analyse 1 Normaal systeem 

Woensdag 08/10/2014 Analyse 2 Normaal systeem 

Woensdag 15/10/2014 Analyse 3 Normaal systeem 

29/10/2014  Invoeren systeemaanpassing 1 

Woensdag 12/11/2014 Analyse 4  Systeemaanpassing 1 

Woensdag 19/11/2014 Analyse 5 Systeemaanpassing 1 

Woensdag 26/11/2014 Analyse 6 Systeemaanpassing 1 

Woensdag 03/12/2014 Analyse 7 Systeemaanpassing 1 

Woensdag 10/12/2014 Analyse 8 Systeemaanpassing 1 

11/12/2014  Invoeren systeemaanpassing 2 

Woensdag 17/12/2014 Analyse 9 Systeemaanpassing 2 

Woensdag 24/12/2014 Analyse 10 Systeemaanpassing 2 

 

2.4.1. Staalname 
Tijdens ieder analysemoment werd er op 5 punten in het systeem een staal genomen om te analyseren 

in het labo. Dit gebeurde van het bekomen afvalwater in de aquacultuur en werd het influent van het 

zuiveringssysteem genoemd te zien in figuur 21. De tweede staalname gebeurde in de put te zien in 

figuur 20 waar onder andere het spuislib van de reactor in terecht kwam. Al het afvalwater dat in deze 

put terecht kwam ging naar de helofytenfilter. In de helofytenfilter zelf werd er zowel in het beluchte 

deel (figuur 23) als in het niet beluchte deel (figuur 24) een staal genomen, dit telkens in het midden 

van de helofytenfilter op steeds dezelfde plaats. Ten slotte werd er ook een staal genomen van het 

effluent (figuur 25) ná de helofytenfilter om het verwijderingseffect te kunnen nagaan. Ieder staal werd 

in een polyethyleen fles van minstens een halve liter opgevangen. Deze fles werd vooraf met zowel 

‘acid wash’ als met gedestilleerd water grondig gereinigd. 

 
Figuur 21: 

Staalnamepunt 1 

 
Figuur 22: 

Staalnamepunt 2 

 
Figuur 23:  

Staalnamepunt 3 

 
Figuur 24:  

Staalnamepunt 4 

 
Figuur 25:  

Staalnamepunt 5 
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2.4.2. Opgeloste zuurstof (DO), pH en geleidbaarheid (EC) 
Opgeloste zuurstof in mgO2/l, pH en geleidbaarheid of conductiviteit in µS/cm werden ofwel ter 

plaatste bepaald met behulp van een Hach-Lange multimeter ofwel in het labo bepaald uitgezonderd 

opgeloste zuurstof. De conductiviteitsmeting was een maat voor de aanwezige hoeveelheid opgeloste 

zouten en kon zo een beeld geven van de mate van vervuiling. Via de pH kon de zuurtegraad van het 

water bepaald worden en via de DO-meting kon de concentratie aan opgeloste zuurstof in het water 

bepaald worden.  

Tijdens de laatste vier metingen werd tevens de temperatuur bepaald met behulp van de Hach Lange 

multimeter om de zuurstofverzadigingsgraad in het water na te gaan via volgende formule 3: 

𝑍𝑢𝑢𝑟𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑧𝑎𝑑𝑖𝑔𝑖𝑛𝑔 (%) =
𝑔𝑒𝑚𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑢𝑟𝑠𝑡𝑜𝑓𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑧𝑢𝑢𝑟𝑠𝑡𝑜𝑓𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑏𝑖𝑗 𝑔𝑒𝑚𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑢𝑟
 𝑥 100 (3) 

2.4.3. Organisch materiaal 
Het gehalte aan organisch materiaal in het afvalwater werd bepaald via BOD5

20 (Biochemische 

Zuurstofvraag na 5 dagen bij 20°C) in mgO2/l en COD (Chemische Zuurstofvraag) in mgO2/l. 

2.4.3.1. BOD5
20 

De biochemische zuurstofvraag gaf aan hoeveel zuurstof in mg er nodig was om met behulp van micro-

organismen de biochemisch oxideerbare bestanddelen aanwezig in 1 l afvalwater om te zetten en was 

een indicatie voor het gehalte biologisch afbreekbaar organisch materiaal in het afvalwater. Dit werd 

bepaald door middel van drukmetingen in donkere glazen flessen met bovenop een ‘oxitop’. In deze 

flessen werd er steeds een 1:1 hoeveelheid staal en hoeveelheid verdunningswater toegevoegd 

afhankelijk van het meetbereik. Het verdunningswater bestond uit 2 l leidingwater met 2,0 ml 

magnesiumsulfaatoplossing, 2,0 ml calciumchloride-oplossing, 2,0 ml ijzerchloride-oplossing, 2,0 ml 

influent (bacterie-oplossing) en 2 ml fosfaatbuffer. Het 

verdunningswater werd dan bijgesteld tot pH 7,2 en nadien 

verzadigd met zuurstof door 2 uur te beluchten. Tijdens het 

beluchten steeg de pH tot 8,8 doordat koolstofdioxide uit het water 

verdween. Na het beluchten werd opnieuw de pH bijgesteld tot 7,2 

met behulp van 1M HCl. Na het vullen van de glazen flessen met 

verdunningswater en staal werden deze afgesloten met een oxitop 

en geplaatst op een roerplaat (Oxitop IS6 Inductive Stirring System) 

in een ruimte met constante temperatuur (20°C) voor 5 dagen. 

Tijdens de aerobe afbraak van het organisch materiaal werd er 

zuurstof geconsumeerd en koolstofdioxide gevormd. De gevormde 

koolstofdioxide werd weggevangen met behulp van 

natriumhydroxidekorrels bovenaan de fles in een rubberen huls 

waardoor er een onderdruk ontstond in de fles door de 

geconsumeerde zuurstof. De mate van onderdruk was maatgevend 

voor de zuurstofconsumptie in die 5 dagen en kon afgelezen worden via de display van de oxitop.  

Het gehalte biologisch afbreekbaar organisch materiaal kon dan volgens vergelijking 4 bepaald worden 

met BOD5
20 = Biochemische zuurstofvraag na 5 dagen bij 20°C in mgO2/l; Ms(P) = gemeten waarde na 

5 dagen; F = factor afhankelijk van het meetbereik; Vp = geïntroduceerd volume staal in ml; Vv = 

geïntroduceerd volume verdunningswater in ml; Ms = gemeten waarde na 5 dagen van blanco en Vt = 

totaal geïntroduceerd volume in blanco BOD-fles in ml.  

𝐵𝑂𝐷5
20 =

𝑀𝑠(𝑃) 𝑥 𝐹 𝑥 (𝑉𝑝 + 𝑉𝑣)

𝑉𝑣
−

𝑀𝑠 𝑥 𝐹 𝑥 𝑉𝑣

𝑉𝑡
  (4) 

Figuur 26: 6 BOD-flessen met oxitop 
op roerplaat (5 stalen + 1 blanco) 
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2.4.3.2. COD 

In vergelijking met BOD bepaalt COD de oxidatie van bijna de volledige hoeveelheid organisch 

materiaal in het afvalwater tot koolstofdioxide. Hier werd geen onderscheid gemaakt tussen biologisch 

afbreekbare en biologisch niet-afbreekbare organische stoffen.  

De bepaling gebeurde met behulp van Hach Lange buisjes. In een Hach Lange buisje met een 

afgestreken schepje kwiksulfaat werd 1,0 ml staal ingebracht. Het kwiksulfaat diende om de oxidatie 

met chloride te voorkomen zodat er geen interferentie kon optreden tijdens de meting. Het buisje 

werd dan aangevuld met 0,5 ml kaliudichromaatoplossing (0,25N) dat diende als oxidatiemiddel en 1,5 

ml zwavelzuur-zilversulfaat oplossing, waarbij zwavelzuur zorgde voor de zure omstandigheden die 

nodig waren voor een sterke oxidatie en zilversulfaat diende als katalysator bij de oxidatie. De buisjes 

werden goed geschud en geïncubeerd bij 150°C gedurende 2 uur om een goede oxidatie te bekomen. 

Dit gebeurde in het destructieblok ‘HACH DRB 200’. Na afkoelen werd de absorbantie gemeten van de 

overblijvende hoeveelheid kaliumdichromaat met de UV-VIS spectrofotometer (‘HACH DR 2800’) bij 

een golflengte van 600 nm. De overblijvende hoeveelheid kaliumdichromaat gaf weer hoeveel zuurstof 

er nodig was om het organisch materiaal af te breken. Hoe meer zuurstof er verbruikt werd hoe 

groener de kleur ten gevolge van de gevormde Cr3+ tijdens de oxidatie. Indien er weinig organisch 

materiaal aanwezig was werd er weinig zuurstof verbruikt en was er een grotere hoeveelheid 

dichromaat aanwezig dat een oranje kleur vertoonde.  

Met behulp van een ijklijn bestaande uit kaliumwaterstofftalaat kon dan via de bekomen 

absorbantiewaarde de concentratie bepaald worden in het afvalwater. 

Over het algemeen is de COD hoger dan de BOD. De BOD/COD-verhouding kon dan aangeven hoe goed 

het afvalwater biologisch afbreekbaar was.  

2.4.4. Totaal ammoniakale stikstof (TAN) 
De TAN-waarde gaf weer hoeveel nutriënten er in het afvalwater aanwezig was in ammoniakale vorm 

en in welke mate er ammonificatie en nitrificatie optrad. Via de pH kon dan bepaald worden hoeveel 

van de ammoniakale stikstof er zich in de ammoniumvorm en in de toxische ammoniakvorm bevond 

met onderstaande grafiek in figuur 27.  

 

Figuur 27: Grafiek om via de pH na te gaan in welke procentuele vorm TAN aanwezig was 

De TAN-bepaling gebeurde via de Nessler-methode. In een maatkolf van 50 ml werd er 50,0 ml staal 

gepipetteerd en werd er 1,0 ml kaliumnatriumtartraat-oplossing toegevoegd en 1,0 ml Nessler reagens 

(kleurreagens) dat reageerde met ammonium tot geel-oranjebruine kleur. Kaliumnatriumtartraat-
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oplossing zorgde ervoor dat er geen interferentie of neerslag kon optreden met de aanwezige Ca en 

Mg in het staal en bestond uit 350 g kaliumnatriumtartraat in 1 l gedestilleerd water. Deze kolfjes 

werden gemengd en na 10 minuten werd de absorbantiewaarde gemeten met de UV-VIS 

spectrofotometer (‘HACH DR 2800’) bij een golflengte van 425 nm. Via een opgestelde ijklijn met 

ammoniumchloride kon dan met de bekomen absorbantiewaarde bepaald worden wat de 

concentratie aan TAN was in het afvalwater.  

2.4.5. Nitraatgehalte 
Het nitraatgehalte in mg/l of mgN/l gaf weer hoeveel nutriënten er in het afvalwater aanwezig was in 

nitraatvorm en in welke mate ammonificatie, nitrificatie en denitrificatie optrad doorheen het 

zuiveringsproces. 

De bepaling gebeurde via de chromotropinezuur-methode. In een maatkolfje van 10 ml werd 2,0 ml 

staal gepipetteerd en een druppeltje sulfiet-ureum oplossing toegevoegd. Deze oplossing bestond uit 

5 g ureum en 4 g watervrij natriumsulfiet in 100 ml gedestilleerd water. Het sulfiet voorkwam 

interferentie met chloor en andere oxiderende stoffen terwijl het ureum nitriet omzette tot stikstofgas 

(Grappin et al. 2002). Na schudden werden deze kolfjes in een koudbad geplaatst en werd nadien 

onder schudden 2,0 ml antimoonoplossing toegevoegd dat de interferentie met chloride voorkwam. 

Na 4 minuten rusten in het koudbad werd 1,0 ml chromotropinezuuroplossing in de kolfjes toegevoegd 

en opnieuw geschud. Het chromotropinezuur bestond uit 0,05 g dinatriumzout opgelost in 50 ml 

geconcentreerd zwavelzuur en ging een reactie aan met het aanwezige nitraat in het staal onder zure 

omstandigheden met de vorming van een gele kleur. Het kolfje werd na 3 minuten rusten in het 

koelbad aangelengd tot 10,0 ml met geconcentreerd zwavelzuur en gemengd met dopjes. Na 45 

minuten rusten bij kamertemperatuur werd indien nodig het kolfje opnieuw op volume gebracht met 

geconcentreerd zwavelzuur en na 15 minuten werd dan een absorbantiemeting uitgevoerd met de 

UV-VIS spectrofotometer (‘HACH DR 2800’) bij een golflengte van 410 nm. Via een opgestelde ijklijn 

met kaliumnitraat kon dan met de bekomen absorbantiewaarde de concentratie in het afvalwater 

bepaald worden.  

 

Figuur 28: Kleurovergang bij nitraatbepaling 

2.4.6. Fosfaatgehalte 
Het fosfaatgehalte gaf naast stikstof weer hoeveel nutriënten er in het afvalwater aanwezig was.  

De bepaling gebeurde via de ascorbinezuurmethode. Voor de analyse werd een mengreagens gemaakt 

bestaande uit 125 ml zwavelzuur (2,5M), 12,5 ml kaliumantimonyltartraat, 37,5 ml 

ammoniumheptamolybdaat en 75 ml ascorbinezuur. Dit mengreagens bleef gedurende 4 uur stabiel. 

Ammoniummolybdaat en kaliumantimonyltartraat reageerden in zuur milieu met orthofosfaat tot 

fosfomolybdeenzuur dat blauw kleurt met ascorbinezuur. In maatkolfjes van 100 ml werd 50,0 ml staal 

gepipetteerd en werd er nagegaan of de pH hoger was dan 8,3 via een fenolftaleïne indicator. Indien 

zich een rode kleur ontwikkelde werd druppelsgewijs 2,5 M zwavelzuur toegevoegd tot kleurloos. 

Nadien werd 16,0 ml mengreagens in het maatkolfje toegevoegd en aangelengd met gedestilleerd 

water tot 100,0 ml. Na 10-30 minuten werd de absorbantie gemeten met de UV-VIS spectrofotometer 
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(‘HACH DR 2800’) bij een golflengte van 880 nm. Bij deze analyse werd al het glaswerk gereinigd met 

‘acid-wash’ bestaande uit 1:1 HCl en gedestilleerd water.  

 

Figuur 29: Ijklijn van fosfaat met de typische blauwe kleur van de ascorbinezuur-methode 

2.4.7. Metalen Ca, Na en K 
Het behandelde afvalwater van de aquacultuur gaat naar de teelt van tomatenplanten en de metalen 

calcium, natrium en kalium hebben een bepaalde invloed op de reproductie van tomatenplanten. Zo 

zijn Ca en K belangrijk terwijl Na een negatieve invloed heeft. 

De bepaling van het afvalwater op de aanwezigheid van metalen gebeurde met de ICP-OES (‘VISTA-

MPX CCD Simultaneous ICP-OES’). Via een inductief gekoppelde plasma werden de te bepalen atomen 

in het staal geëxciteerd waarbij ze bij terugval een elektromagnetische straling uitsturen. Ieder 

element had zijn karakteristieke golflengte en de intensiteit van de emissie bepaalde de concentratie 

van het element in het staal. Zo kon via de intensiteit en een opgestelde ijklijn de concentratie van 

ieder te bepalen element in het staal worden nagegaan. 

2.5. Slibanalyse voor droge stof (DS) en organisch droge stof (ODS) 
Het organisch en vooral anorganische gehalte van het slib is in helofytenfilters zeer belangrijk wegens 

het feit dat het anorganische gedeelte verstopping kan veroorzaken. Het organische gedeelte is 

afbreekbaar terwijl het anorganische gedeelte niet afgebroken wordt en dus kan accumuleren.  

Er werd op 6 verschillende plaatsen in de helofytenfilter staal genomen van het slib. Dit gebeurde aan 

het begin van de helofytenfilter, op 2 meter, 4 meter, bij overgang belucht – niet belucht, 6 meter en 

op 7 meter vanaf de start van de helofytenfilter. Dus 3 stalen uit het beluchte deel, 1 staal bij de 

overgang en 2 stalen bij het niet beluchte deel.  

Om het drooggewicht (droge stof) na te gaan werd ieder slibstaal in de droogstoof gedroogd bij 105°C 

gedurende 24 uur. Zo had het vocht voldoende de tijd om uit het slib te verdampen. Voor en na het 

drogen werd het gewicht van ieder slibstaal bepaald met behulp van een analytische balans om het 

vochtgehalte in het slib na te gaan. Het afkoelen gebeurde steeds in een exsiccator. Na het drogen 

werden de stalen gedurende minstens 2 uur in de moffeloven geplaatst bij 550°C. Dit om het organisch 

materiaal in het slib aanwezig te verwijderen. Zo kon dan ten opzichte van het drooggewicht het 

organische- en anorganische stofgehalte in het slib bepaald worden.  

2.6. Hydrolysesnelheid 
Om de biologische activiteit in de helofytenfilter na te gaan werd de hydrolysesnelheid bepaald. De 

biologische activiteit van micro-organismen in helofytenfilters is immers zeer belangrijk in de 

biologische zuiveringsprocessen. Om een representatieve hoeveelheid biofilm te kunnen testen werd 

gebruik gemaakt van lavastenen die in de helofytenfilter aanwezig was en waarin/waarop de biofilm 

zich kon ontwikkelen. Hierbij werd in het beluchte deel een staal van de lava genomen langs de 
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linkerkant van de helofytenfilter, in het midden en langs de rechterkant. Hetzelfde gebeurde voor het 

niet beluchte deel. De enzymactiviteit van de biofilm werd gemeten met behulp van de fluoresceïne 

diacetaat hydrolyse test (FDA-hydrolyse). Iedere lavasteen werd in Falcon-buisjes van 50 ml 

overgebracht. In de buisjes werd 35 ml 60 mM fosfaatbuffer (8,7 g dikaliumwaterstoffosfaat en 1,3 g 

kaliumdiwaterstoffosfaat in 1,0 l gedestilleerd water) en 0,35 ml FDA-oplossing toegevoegd (0,1 g 

fluoresceïn diacetaat in 100 ml aceton). Nadien werden de buisjes op een schudplaat geplaatst 

gedurende 1 uur. Er werden ook steeds twee blanco’s bereid, met name een Falcon buis gevuld met 

lava en enkel 35 ml fosfaatbuffer, en een Falcon buis gevuld met 35 ml fosfaatbuffer en 0,35 ml FDA-

oplossing. Tijdens de test werd FDA gehydrolyseerd door verschillende vrije en celmembraangebonden 

enzymen zoals proteasen, lipasen en esterasen (figuur 30). Door deze enzymatische reactie kwam er 

gele fluoresceïne vrij uit het FDA. Hoe groter de biologische activiteit en dus de enzymatische activiteit 

hoe feller de gele kleur die ontstond.  

 

Figuur 30: Omzetting FDA door hydrolyse in de fel gele Fluoresceïne 

Na 1 uur werd de biologische activiteit stopgezet door 2 ml aceton toe te voegen in elke buisje. Dan 

kon via de UV-VIS-spectrofotometer (‘HACH DR 2800’) de absorbantie gemeten worden bij een 

golflengte van 490 nm. Via de gemeten absorbantiewaarde kon dan de concentratie nagegaan worden 

met behulp van een opgestelde ijklijn van fluoresceïnedinatriumzout. Hoe groter de gemeten 

concentratie, hoe hoger de biologische activiteit. 

Om een inschatting te krijgen hoeveel biofilm er in en op de lavastenen was gevestigd werden de 

stenen eerst 24 uur gedroogd in de droogstoof bij 105°C en na afwegen 2 uur in de moffeloven 

geplaatst bij 550°C. De hoeveelheid organisch materiaal die in de moffeloven verdween gaf een 

indicatie van de hoeveelheid bioflim. Zo kon de gemeten fluoresceïneconcentratie uitgezet worden 

ten opzichte van de organische massa biofilm. 

2.7. Nitrificatiesnelheid 
Om de invloed van beluchten en niet beluchten in de helofytenfilter na 

te gaan werd de nitrificatiesnelheid van de biofilm, die zich op en in de 

lavastenen bevond, in het labo getest. Hierbij werd in het beluchte deel 

een staal van de lava genomen langs de linkerkant van de 

helofytenfilter, in het midden en langs de rechterkant. Hetzelfde 

gebeurde voor het niet beluchte deel. Deze lavastenen werden elk apart 

in een erlenmeyer geplaatst. In de erlenmeyers werd 180 ml 

fosfaatbuffer (2,5 g dikaliumwaterstoffosfaat en 0,25 g 

kaliumdiwaterstoffosfaat in 1,0 l gedestilleerd water) toegevoegd en 

vervolgens 0,4 ml ammoniumsulfaatoplossing (1,25 g 

ammoniumsulfaat in 50,0 ml gedestilleerd water). De 

ammoniumconcentratie werd bij de start van het experiment in iedere 

erlenmeyer bepaald via de Nessler methode. Na de 

concentratiebepaling werden alle erlenmeyers via rubberen darmpjes 
Figuur 31: Opstelling 

nitrificatiesnelheid 
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24 uur belucht zoals in figuur 31. Na 24 uur werd opnieuw de ammoniumconcentratie bepaald in 

iedere erlenmeyer.  

Ook hier werd van iedere lavasteen een inschatting gemaakt van de hoeveelheid biofilm om de 

nitrificatiesnelheid na te gaan per gram biofilm. Dit volgens dezelfde methode als bij de 

hydrolysesnelheid.  

2.8. Biomassa-analyse Gele lis (Iris pseudacorus) 
Om na te gaan of er enig effect was van de beluchting in de helofytenfilter op de Iris pseudacorus werd 

een biomassa-analyse uitgevoerd. Zo werd het stikstof-, fosfor- en metaalgehalte aan calcium, 

natrium, kalium en ijzer nagegaan. Dit gebeurde op drie plaatsen in de helofytenfilter, namelijk bij de 

biomassa in het beluchte deel, bij de overgang belucht – niet belucht en bij het niet beluchte deel. 

Voor iedere analyse werd een hoeveelheid biomassa (bladeren) gewassen met gedestilleerd water en 

gedroogd in de droogstoof bij 105°C gedurende 24 uur. Na het drogen werd de biomassa vermalen 

met behulp van een mortier en vijzel en in het donker bewaard in een koele ruimte. Wanneer de 

vermalen biomassa pas later werd geanalyseerd werd deze vooraf nog eens gedroogd in de droogstoof 

bij 105°C tot constant gewicht.  

2.8.1. DS-gehalte 
De hoeveelheid biomassa werd gewassen met gedestilleerd water en afgedroogd met absorberend 

papier. Nadien werd het natte gewicht van de biomassa bepaald met behulp van een analytische 

balans. Daarna werd de biomassa in de droogstoof geplaatst gedurende 24 uur bij 105°C. Na afkoelen 

in de exsiccator werd opnieuw de massa bepaald met behulp van een analytische balans. De bekomen 

massa na drogen in de droogstoof was de massa droge stof.  

2.8.2. Stikstofgehalte 
Het stikstofgehalte in de biomassa werd bepaald via de kjeldahl-methode (som van organische stikstof, 

ammoniak en ammonium) aangezien het nitriet- en nitraatgehalte in de biomassa verwaarloosbaar is. 

Er werd 0,3 g biomassa afgewogen op een analytische balans en deze massa werd analytisch 

overgebracht in kjeldahl destructiebuizen zoals te zien in figuur 32. Hierbij werd 10,0 ml zwavelzuur 

gepipetteerd en werd er een kjeldahl-tablet en een 4-tal kooksteentjes toegevoegd. Er werden ook 

steeds 2 blanco’s bereid. De destructiebuizen werden in het destructieblok (‘BÜCHI Digestion Unit K-

424’) geplaatst en het mengsel werd gedestrueerd tot een heldere oplossing werd bekomen. Zo werd 

het organisch gebonden stikstof in de biomassa omgezet tot ammoniumzouten met behulp van een 

kjeldahltablet als katalysator. Na afkoelen werd 50 ml gedestilleerd water en een viertal druppels 

fenolftaleïne in de destructiebuizen toegevoegd. Vervolgens werd de destructiebuis met de zure 

oplossing in het stoomdestillatietoestel (‘BÜCHI Distillation Unit K-314’) geplaatst en werd er een 

overmaat natriumhydroxide toegevoegd tot donkerbruine kleur. Door het toevoegen van deze 

overmaat werden de ammoniumzouten omgezet in ammoniak dat dan via destillatie kon overgebracht 

worden in een erlenmeyer met 50,0 ml boorzuur (30 g boorzuur in 1 l gedestilleerd water) en een 

viertal druppels tashiro. Er werd steeds gedurende 5 minuten gedestilleerd. Het gebonden ammoniak 

zorgde ervoor dat de paars gekleurde oplossing van boorzuur en tashiro, te zien in figuur 33, naar 

groen verkleurt dat te zien is in figuur 34.  
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Figuur 32: Destructiebuizen 

 
Figuur 33: Start stoomdestillatie 

 
Figuur 34: Einde stoomdestillatie met 

kleurverandering naar groen 

Na destillatie werd de erlenmeyer met het gebonden ammoniak getitreerd met 0,05 M 

waterstofchloride tot kleuromslag van groen naar paars. Het stikstofgehalte kon dan via onderstaande 

formule bepaald worden met CN = concentratie stikstof in het monster in mg/gDS; 14,007 = molaire 

massa stikstof in g/mol; VHCl = toegevoegde hoeveelheid waterstofchloride aan staal in ml; VHCl0 = 

toegevoegde hoeveelheid waterstofchloride aan blanco in ml; m = massa van het analysemonster in g 

en CHCl = concentratie zoutzuur in mol/l. 

𝐶𝑁 =
14,007𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝑥

(𝑉𝐻𝐶𝑙 − 𝑉𝐻𝐶𝑙0) 𝑥 𝐶𝐻𝐶𝑙

𝑚
 (6) 

2.8.3. Fosforgehalte 
Voorafgaand de fosfaatanalyse diende er een destructie van de biomassa uitgevoerd te worden om de 

hoeveelheid fosfor uit de plant los te maken. Dit gebeurde via de salicylzuurmethode. Eerst werd een 

destructiemengsel bereid dat bestond uit 7,2 g salicylzuur in 100 ml zwavelzuur-seleen mengsel. Dit 

zwavelzuur-seleen mengsel bestond uit 0,88 g seleen in 250,0 ml zwavelzuur waarna het gekookt werd 

tot ongeveer 300°C tot gele kleur. Het seleen diende als katalysator in de destructie met 

geconcentreerd zwavelzuur. Dit destructiemengsel was 48 uur houdbaar.  

Nadien werd 0,3 g gedroogde en vermalen biomassa analytisch afgewogen en overgebracht in 

destructiebuizen. Deze buizen werden aangevuld met 10,0 ml destructiemengsel zodat de biomassa 

volledig was bevochtigd. Er werden ook steeds 2 blanco’s bereid. De bevochtigde biomassa met het 

destructiemengsel werd 2 uur met rust gelaten zodat nitro-salicylzuur verbindingen konden gevormd 

worden. Dan werden de destructiebuizen in een droogstoof geplaatst bij 100°C voor minstens 2 uur. 

Zo kon de gevormde nitro-salicylzuurverbindingen verminderd worden. Na deze 2 uur werden de 

destructiebuizen afgekoeld en werd er voorzichtig driemaal 1 ml waterstofperoxide toegevoegd dat 

zorgde voor de oxidatie van het organisch materiaal. De destructiebuizen konden dan in het 

destructieblok geplaatst worden voor minstens 2 uur bij ongeveer 330°C tot lichtgele kleur. Na 

afkoelen werd het mengsel aangevuld met 15 ml water en 5 kooksteentjes en terug opgekookt in het 

destructieblok. Daarna werd het destructiemengsel kwantitatief overgebracht in maatkolfjes van 50 

ml en aangelengd met gedestilleerd water. De aangelengde kolfjes werden gemengd en met rust 

gelaten gedurende 24 uur zodat de partikels konden bezinken. Nadien kon de fosfaatanalyse 

uitgevoerd worden zoals beschreven voor de wateranalyse volgens de ascorbinezuurmethode. Hierbij 

werd het destructiemengsel echter 50 keer verdund om de analyse goed te laten verlopen.   
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2.8.4. Metaalgehalte aan Ca, Na, K en Fe 
Om het metaalgehalte aan calcium, natrium, kalium en ijzer na te gaan werd er voorafgaand een 

microgolfdestructie uitgevoerd om deze uit de biomassa los te maken. Er werd gestart met 0,3 g 

gedroogde biomassa af te wegen in de witte binnenkant van een teflonbom op de analytische balans. 

Hierbij werd dan 7,0 ml geconcentreerd salpeterzuur aan toegevoegd en 1,0 ml waterstofperoxide. Er 

werd ook een blanco gemaakt zonder biomassa. Na de assemblage van iedere teflonbom werden deze 

in een rotor geplaatst en afgesloten met behulp van een drukschroef bovenaan de rotor. De rotor werd 

op zijn houder geplaatst en vastgeklikt in de microgolf (‘Milestone ETHOS Touch Control Advanced 

Microwave Labstation’). Onderstaand programma in tabel 11 werd dan uitgevoerd.  

Tabel 11: Uitgevoerd programma in microgolfdestructie 

Stap Tijd Vermogen (W) T2 (maximaal oppervlakte 
rotor temperatuur) 

1 2 minuten 250 140°C 

2 2 minuten 0 140°C 

3 6 minuten 250 140°C 

4 5 minuten 400 140°C 

5 5 minuten 600 140°C 

 

Na het uitvoeren van het programma werd de rotor afgekoeld en werden de teflonbommen zorgvuldig 

onder de trekkast geopend. De inhoud van de teflonbommen werden dan analytisch overgebracht in 

maatkolfjes van 50 ml en aangelengd met gedestilleerd water tot de maatstreep.  

De stalen werden dan geanalyseerd met behulp van de ICP-OES op het gehalte calcium, natrium, 

kalium en ijzer. 

2.9. Determinatie macro-invertebraten 
Naast de chemische beoordeling werd ook nagegaan welke 

soorten macro-invertebraten er in de helofytenfilter voorkomen 

met hun respectievelijke abundantie.  

De staalname gebeurde met behulp van een handnetje en een 

plastiek potje over een oppervlakte van 20x20 cm op verschillende 

plaatsen in de helofytenfilter, zowel in het beluchte als in het niet 

beluchte deel. Zo werden er waterstalen maar ook slibstalen 

overgebracht in de emmers en geanalyseerd in het labo. 

Voorafgaand aan de determinatie werd steeds een geschikte 

hoeveelheid van het staal gefilterd met behulp van microzeven en 

elke zeeffractie werd afgespoeld in witte fotobakken. De 

gevonden macro-invertebraten werden met behulp van een 

pincet overgebracht in petrischaaltjes om deze gemakkelijk te 

kunnen determineren onder de binoculaire microscoop. Het 

determineren van de macro-invertebraten gebeurde met behulp 

van het boek ‘Macro-invertebraten en waterkwaliteit’ van N. De 

Pauw en R. Vannevel. Gewoonlijk werd er gedetermineerd tot op de familie of genus. Na het 

determineren werd nagegaan hoeveel individuen er voorkwamen van elke soort in ieder staal om zo 

een inschatting te kunnen maken van hun abundantie in de helofytenfilter. 

Figuur 35: Determinatie met binoculaire 
microscoop 
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2.10. Zandanalyse 
Voordat het gezuiverde water in het effluentgedeelte uitkomt is er nog een passage doorheen een 

zandlaag. Doorheen deze zandlaag is er nog een mogelijkheid om fosfor uit het water te verwijderen 

via adsorptieoppervlakken met ijzer en aluminium gebonden aan het zand. Om na te gaan hoeveel van 

dit zand reeds verzadigd was met fosfaat werd de fosfaatverzadigingsgraad en het fosfaatbindend 

vermogen bepaald via een extractie van het zand met ammoniumoxalaat en oxaalzuur. De 

extractievloeistof bestond uit 17,56 g oxaalzuur en 28,40 g ammoniumoxalaat in 1 l gedestilleerd 

water.  

Er werd 5,0 g luchtdroge zand analytisch afgewogen en overgebracht in een donker polyethyleenpotje. 

Hierbij werd 100,0 ml extractievloeistof toegevoegd en dit mengsel werd gedurende 2 uur geschud op 

een schudplaat afgeschermd van het licht bij 20°C. Na deze 2 uur werd 10,0 ml van het extract 

overgebracht in een maatbeker van 100 ml en werd er 1,0 ml geconcentreerd zwavelzuur toegevoegd. 

Hierop werd een destructie uitgevoerd omdat het oxaalzuur tijdens de analyse kon gaan interfereren. 

Deze gevulde maatbekers werden verwarmd op een verwarmplaat totdat de vloeistof was uitgebruist 

en er witte dampen verschenen zodat het oxaalzuur volledig werd afgebroken. Na afkoelen werd er 

2,0 ml waterstofperoxide toegevoegd en opnieuw opgekookt. Het destruaat werd dan kwantitatief 

overgebracht in maatkolfjes van 50 ml en aangelengd met gedestilleerd water. Op het destruaat werd 

dan de fosfaatconcentratie bepaald via een Hach Lange testkit. De bekomen concentratie werd dan 

omgerekend via vergelijking 7 met Pox = extraheerbare fosforconcentratie in het zand in mmolP/kg 

zand; C = fosforconcentratie in onverdund destruaat in mgP/l; m = massa afgewogen zand voor 

extractie in g en 16,14 = (volume extract x verdunningsfactor destructie x 1000 mmol) / atoommassa 

fosfor = (0,1 l x 5 x 1000 mmol) / 30,97 g/mol. 

𝑃𝑜𝑥 =
𝐶

𝑚
𝑥 16,14    (7) 

De ijzer- en aluminium-bepaling gebeurde op het destruaat met behulp van de ICP-OES. De 

geëxtraheerde ijzerconcentratie werd volgens vergelijking 8 bepaald met Feox = geëxtraheerde 

ijzerconcentratie in het zand in mmolFe/kg zand; C = ijzerconcentratie in het onverdunde destruaat in 

mgFe/l; m = massa afgewogen zand voor extractie in g en 8,95 = (volume extract x verdunningsfactor 

destructie x 1000 mmol) / atoommassa ijzer = (0,1 l x 5 x 1000 mmol) / 55,85 g/mol. 

𝐹𝑒𝑜𝑥 =
𝐶

𝑚
 𝑥 8,95   (8) 

De geëxtraheerde aluminiumconcentratie werd volgens vergelijking 9 bepaald met Alox =  

geëxtraheerde aluminiumconcentratie in het zand in mmolAl/kg zand; C = aluminiumconcentratie in 

het onverdunde destruaat in mgAl/l; m = massa afgewogen zand voor extractie in g en 18,53 = (volume 

extract x verdunningsfactor destructie x 1000 mmol) / atoommassa aluminium = (0,1 l x 5 x 1000 mmol) 

/ 26,98 g/mol. 

𝐴𝑙𝑜𝑥 =
𝐶

𝑚
 𝑥 18,53   (9) 

Met behulp van deze bekomen waarden kon dan het fosfaatbindend vermogen (FBV) bepaald worden 

via vergelijking 10 met FBV = fosfaatbindend vermogen in mmolP/kg zand; 0,5 = empirisch bepaalde 

evenredigheidsfactor; Feox = oxalaat extraheerbaar ijzer in mmol/kg zand en Alox = oxalaat 

extraheerbaar aluminium in mmol/kg zand. 

𝐹𝐵𝑉 = 0,5 𝑥 (𝐹𝑒𝑜𝑥 +  𝐴𝑙𝑜𝑥)   (10) 
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Ten slotte kon dan de fosfaatverzadigingsgraad (FVG) bepaald worden volgens vergelijking 11 met FVG 

= fosfaatverzadingsgraad in %; Pox = oxalaat extraheerbaar fosfor in mmol/kg en FBV = fosfaatbindend 

vermogen in mmol/kg. 

𝐹𝑉𝐺 =
𝑃𝑜𝑥

𝐹𝐵𝑉
 𝑥 100   (11) 
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3. Resultaten 

3.1. Debietmeting, HLR en HRT 
De waterteller werd tijdens systeemaanpassing 1 geïnstalleerd gedurende 1 week. Na een week 

werden er echter problemen vastgesteld t.g.v. een verminderde doorlaat wegens verstopping met 

eendenkroos afkomstig van het effluentgedeelte van de helofytenfilter. Er zijn dan ook slechts 

gegevens verworven tijdens deze week aangegeven in tabel 12. 

Tabel 12: Meetresultaten debietmeting 

Datum Uur Aflezing teller (m³) Debiet (m³/u) Debiet (l/s) 

18/11/2014 9u00 99,15*  
1,067 

 
0,296 12u00 102,35 

19/11/2014 14u00 118,90 0,681* 0,189* 

25/11/2014 8u30 160,10 0,364* 0,101* 
*Iedere meting werd ten opzichte van de beginmeting (99,15 m³) bekeken om een schatting van het debiet doorheen de helofytenfilter te 

verkrijgen. 

Tabel 12 toont dat tijdens piekmomenten, dus het moment wanneer er extra spui naar de 

helofytenfilter werd gestuurd, bij systeemaanpassing 1 het debiet ná de helofytenfilter 1,067 m³/u 

bedraagt. Wanneer het gemiddelde debiet genomen werd over een dag gespreid bedraagt deze 0,681 

m³/u en over week gespreid bedraagt deze 0,364 m³/u. 

Vanuit deze debietgegevens kon dan de HLR en HRT bepaald worden wetende dat het oppervlak en 

het werkelijk volume (poriënvolume) van de helofytenfilter respectievelijk 15,98 m² en 5,11 m³ 

bedroeg. Voor het piekmoment is dit: 

𝐻𝐿𝑅 = 86,4 𝑥 
𝑄

𝐴
= 86,4 𝑥

0,296 𝑙/𝑠

15,98 𝑚²
= 1,62

𝑚

𝑑𝑎𝑔
 

𝐻𝑅𝑇 =
𝑉

𝑄
=

5,11 𝑚³

1,067 𝑚3/𝑢
= 4,79 𝑢𝑢𝑟 

Tabel 13 geeft een overzicht van de hydraulische ladingsgraad en retentietijd tijdens piekmoment, 

daggemiddelde en weekgemiddelde.  

Tabel 13: HLR en HRT tijdens piekmoment, gemiddelde over een dag gespreid en over een week gespreid 

 HLR (m/dag) HRT (uur) 

Piekmoment 1,62 4,8 

Daggemiddelde 1,02 7,5 

Weekgemiddelde 0,55 14,1 

 

Systeemaanpassing 2 zal een gelijkaardige HLR en HRT kennen wegens het feit dat er geen wijzigingen 

werden toegepast op het toevoerende debiet van de helofytenfilter. Terwijl het normale systeem een 

lagere HLR en hogere HRT kent wegens het feit dat de helofytenfilter slechts eenmaal per dag spuislib 

ontvangt afkomstig van de MBBR. Deze ontvangt ongeveer 19 gietbeurten x 65 l minder water per dag. 

Dit komt neer op een daggemiddelde debiet, HRT en HLR van respectievelijk 0,63 m³/u, 8,1 uur en 0,95 

m/dag. 
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3.2. Wateranalyse normaal systeem 
Om een eerste indruk te verkrijgen van de polluentconcentraties bij het normale systeem worden in 

tabel 14 de resultaten van de wateranalyse weergegeven van de vijf staalnamepunten met de 

verwijderingsefficiëntie van het systeem.  

De pH varieert tussen 7,17 en 7,53 en is zowel in het beluchte als niet beluchte deel van de 

helofytenfilter nagenoeg constant. Het aquacultuur effluent bevat een zuurstofconcentratie van 6,20 

mgO2/l. Het zuurstofgehalte kent in het beluchte deel van de helofytenfilter een sterke stijging naar 

8,12 mgO2/l waarna er een sterke daling is in het niet beluchtte deel naar 0,35 mgO2/l. Het effluent 

bevat een zuurstofconcentratie van 2,17 mgO2/l. De conductiviteit is nagenoeg constant en varieert 

tussen 400,00 µS/cm en 447,00 µS/cm.  

Het gehalte aan COD in het influent bedraagt 27,33 mgO2/l en stijgt naar 45,67 mgO2/l in het beluchte 

deel van de helofytenfilter. Daarna kent de COD een daling naar 15,67 mgO2/l in het niet beluchte deel 

en bedraagt deze in het effluent 9,83 mgO2/l.  

Het nitraatgehalte daalt doorheen het systeem en bedraagt 15,74 mgNO3-N/l in het influent. Na de 

bioreactor bedraagt deze 13,83 mgNO3-N/l en in de helofytenfilter daalt de nitraatconcentratie verder 

naar 9,43 mgNO3-N/l en 7,94 mgNO3-N/l voor respectievelijk het beluchte en niet beluchte deel. Het 

effluent bevat een nitraatconcentratie van 6,82 mgNO3-N/l. De totaal ammoniakale stikstof (TAN) 

toont een ander verloop. Hierbij bevat de influentconcentratie 0,38 mgN/l en stijgt deze na de 

bioreactor (in de verzamelput naar de helofytenfilter toe) naar 0,70 mgN/l. In de helofytenfilter zelf 

daalt de TAN concentratie in het beluchte deel naar 0,53 mgN/l en stijgt deze in het niet beluchte deel 

naar 0,64 mgN/l waarna er een daling is in de effluentconcentratie naar 0,40 mgN/l. De 

fosfaatconcentratie bedraagt zowel in het influent als na de bioreactor 0,39 mgPO4-P/l waarna er een 

stijging is in de helofytenfilter naar 0,51 mgPO4-P/l, dit zowel voor het beluchte als het niet beluchte 

deel. Het effluent kent slechts een zeer kleine daling na de helofytenfilter naar 0,49 mgPO4-P/l. 

Wat het metaalgehalte betreft is deze nagenoeg constant doorheen het systeem en kent calcium een 

zeer kleine stijging van 1,43% terwijl kalium een zeer kleine daling kent van 2,83%. Natrium kent een 

grotere stijging van 23,91%. 

Tabel 14: Resultaten wateranalyse normaal systeem (gemiddelde ± standaarddeviatie) en de bekomen verwijdering 

 Normaal systeem Influent* Na bioreactor* Belucht*  Niet belucht* Effluent* Verwijdering (%) 

pH 7,33 7,48 7,53 7,52 7,17 - 

DO (mgO2/l) 6,20 6,28 8,12 0,35 2,17 - 

EC (µS/cm) 403 400 431 435 447 - 

COD (mgO2/l) 27,3 ± 14,1 30,7 ± 4,72 45,7 ± 2,35 15,7 ± 9,43 9,8 ± 3,54 64,0 

BOD (mgO2/l) 5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 0,00 

NO3-N (mgNO3-N/l) 15,7 ± 1,42 13,8 ± 1,11 9,43 ± 1,60 7,94  ± 0,13 6,82 ± 2,87 56,6 

TAN (mgN/l) 0,38 ± 0,03 0,70 ± 0,33 0,53 ± 0,07 0,64 ± 0,18 0,40 ± 0,08 -7,16 

PO4-P (mgPO4-P/l) 0,39 ± 0,02 0,39 ± 0,02 0,51 ± 0,14 0,51 ± 0,15 0,49 ± 0,11 -24,3 

Ca (mg/l) 28,6 ± 4,11 29,4 ± 3,45 29,9 ± 2,32 28,2 ± 0,71 29,0 ± 0,27 -1,43 

K (mg/l) 83,1 ± 17,2 74,2 ± 11,0 89,3 ± 10,9 83,1 ± 1,38 80,8 ± 0,28 2,83 

Na (mg/l) 18,3 ± 1,54 18,7 ± 1,15 21,7 ± 2,55 22,9 ± 2,56 22,7 ± 2,48 -23,9 
*Wetende dat influent = effluent aquacultuur; Na bioreactor = verzamelput waar alles samen komt dat naar helofytenfilter wordt 

gestuurd; Belucht = belucht deel helofytenfilter; Niet belucht = niet belucht deel helofytenfilter en effluent = effluentgedeelte na 

helofytenfilter. 
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3.3. Resultaten systeemaanpassingen 
In dit hoofdstuk wordt het effect van de systeemaanpassingen weergegeven op de gemeten 

parameters. Bijlage 7 geeft een overzicht van alle systeemresultaten met hun respectievelijke 

verwijderingspercentages per parameter. Bijlage 8 geeft een grafisch overzicht van de 

verwijderingsresultaten bij de verschillende systemen.  

3.3.1. pH, DO en conductiviteit 
Bij systeemaanpassing 1 blijft de pH nagenoeg constant en varieert deze gemiddeld tussen 7,16 en 

7,26 te zien in figuur 36. Deze stijgt tot in het beluchte deel van de helofytenfilter naar 7,26 waarna ze 

terug daalt tot 7,16 in het effluent. Dit geldt eveneens voor systeemaanpassing 2 waar de pH zijn 

maximum bereikt in het beluchte deel met 7,43 en nadien daalt tot 7,24 in het effluent. In figuur 36 is 

er te zien dat er geen effect is van de systeemaanpassingen op de pH. Zowel de extra belasting als het 

afleggen van de beluchting toont geen significante veranderingen.  

 

Wat de opgeloste zuurstofconcentratie betreft is in figuur 38 te zien dat tijdens systeemaanpassing 1 

deze sterk stijgt in het beluchte deel van de helofytenfilter naar 9,05 mg/l waarna er een daling is in 

het niet beluchte deel naar 1,95 mg/l. Het niet beluchte deel bevat bij systeemaanpassing 1 de hoogste 

zuurstofconcentratie. De hogere HLR zorgt daarnaast voor een hogere zuurstofconcentratie in het 

effluent met 3,39 mg/l ten opzichte van het normaal systeem met 2,17 mg/l. Tijdens 

systeemaanpassing 2 is duidelijk het effect van het afleggen van de beluchting te zien, waarbij het 

beluchte deel van de helofytenfilter een zuurstofconcentratie bevat van 1,47 mg/l waarna de 

zuurstofconcentratie in het niet beluchte deel daalt naar 0,94 mg/l. Hier bevat het effluent op zijn 

beurt de hoogste zuurstofconcentratie met 3,93 mg/l. 

Figuur 36: pH-verloop bij de verschillende systemen 
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Ten slotte kent de conductiviteit tijdens het normale systeem een toename van 10,92% terwijl tijdens 

systeemaanpassing 2 en 3 er een afname werd waargenomen van respectievelijk 7,42% en 0,90%.  

3.3.2. Organische materiaal 

3.3.2.1. BOD5
20 

De BOD-concentraties in de waterstalen waren zeer laag en varieerden tussen de 0-20 mg/l. Deze lage 

concentraties waren moeilijk te meten met behulp van oxitop waardoor er vaak metingen mislukt 

waren. De metingen worden dan ook niet visueel voorgesteld wegens zijn onnauwkeurige 

eigenschappen. Evenwel werd tijdens iedere analyse de BOD van de staalnamepunten nagegaan ter 

controle van deze lage concentraties. Oplossing om deze lage concentraties te meten kan het gebruik 

van Winklerflessen zijn met zuurstofmeter. Waarbij de zuurstofconcentratie bij start en na 5 dagen 

wordt gemeten.  

3.3.2.2. COD 

Naast de BOD bevatte ook de COD zeer lage concentraties en zijn in figuur 40 grafisch voorgesteld. 

Daarnaast werden de metingen ook bekeken t.o.v. het influent om duidelijk het effect van de 

systeemaanpassing na te gaan.  

 

Tijdens systeemaanpassing 1 en 2 was het de bedoeling om de helofytenfilter extra te gaan belasten 

door extra gietbeurten van de spui, afkomstig van de bioreactor, in de verzamelput naar de 

helofytenfilter (benoemd als ‘na bioreactor’) te gaan toevoeren. In de weergave t.o.v. het influent is 

duidelijk te zien dat de COD belasting stijgt naar de helofytenfilter toe tijdens de systeemaanpassingen 

ten opzichte van het normale systeem. In vergelijking met het normale systeem is er eveneens een 

maximale COD-concentratie tijdens systeemaanpassing 1 in het beluchte deel van de helofytenfilter. 

Deze bedraagt 48,17 mg/l waarna er een daling is op te merken tot in het effluent met een 

eindconcentratie van 22,34 mg/l. Dit is niet te zien tijdens systeemaanpassing 2 waar er een daling is 

van de COD-concentratie in het beluchte deel van de helofytenfilter naar 19,00 mg/l en deze lichtjes 

stijgt in het niet beluchte deel van de helofytenfilter naar 20,67 mg/l. De eindconcentratie bevatte 

eveneens een stijging naar 27,34 mg/l. 
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3.3.3. TAN 
Aangezien de pH van de waterstalen nooit hoger is dan 7,5 is het grootste aandeel van de TAN in 

ammoniumvorm en slechts maximaal 2% van de TAN in de toxischere ammoniakvorm. Het influent 

van systeemaanpassing 1 bevat net zoals het normale systeem 0,38 mgN/l. Deze stijgt naar 0,65 mgN/l 

na de bioreactor en neemt nadien af in het beluchte deel van de helofytenfilter naar 0,35 mgN/l. De 

TAN-concentratie kent dan een verdere daling in het niet beluchte deel van de helofytenfilter naar 

0,24 mgN/l en het effluent bevat ten slotte de laagste concentratie met 0,20 mgN/l. 

Systeemaanpassing 2 kent een ander verloop wegens het afleggen van de beluchting. De 

influentconcentratie bevat 0,29 mgN/l en na de bioreactor stijgt deze naar 0,49 mgN/l. In het beluchte 

deel van de helofytenfilter is er dan een zeer sterke stijging te zien van de TAN-concentratie naar 1,51 

mgN/l. Daarna kent deze een daling naar 1,32 mgN/l in het niet beluchte deel van de helofytenfilter 

en 0,97 mgN/l in het effluent. Figuur 41 toont het TAN-verloop bij de verschillende systemen. 

 

Figuur 41: TAN-verloop bij de verschillende systemen 

3.3.4. Nitraat 
Het normale systeem kent een trapsgewijze daling van nitraat doorheen het systeem terwijl dit voor 

de systeemaanpassingen anders ligt. Tijdens systeemaanpassing 1 bevat de influentconcentratie aan 

nitraatstikstof 14,44 mgN/l en daalt deze verder na de bioreactor tot in het beluchte deel van de 

helofytenfilter met respectievelijk 11,66 mgN/l na de bioreactor en 5,51 mgN/l in het beluchte deel 

van de helofytenfilter. Nadien kent het niet beluchte deel van de helofytenfilter een kleine stijging in 
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de concentratie tot 6,37 mgN/l. Het effluent bevat eveneens een kleine stijging tot 6,46 mgN/l.  

Systeemaanpassing 2 kent een hogere nitraatstikstofconcentratie in het influent, namelijk 18,34 

mgN/l. Deze daalt na de bioreactor tot 16,18 mgN/l en bevat in het beluchte deel van de helofytenfilter 

nog slechts 2,80 mgN/l. Daarna is er een kleine stijging op te merken in het niet beluchte deel van de 

helofytenfilter tot 2,90 mgN/l waarna de effluentconcentratie verder stijgt tot 5,06 mgN/l. Opmerkelijk 

is dat bij deze hogere influentconcentratie er een lagere effluentconcentratie wordt bekomen ten 

opzichte van de andere systemen. Figuur 42 toont het nitraatverloop bij de verschillende systemen. 

 
Figuur 42: Nitraatverloop bij de verschillende systemen 

3.3.5. Fosfaat 
Systeemaanpassing 1 kent een gelijkaardig verloop zoals het normale systeem. Het influent van 

systeemaanpassing 1 bevat 0,34 mgPO4-P/l en stijgt na de bioreactor naar 0,36 mgPO4-P/l. Daarna 

stijgt de fosfaatconcentratie in het beluchte deel van de helofytenfilter naar 0,43 mgPO4-P/l en blijft 

deze ongeveer constant tot in het niet beluchte deel dat 0,42 mgPO4-P/l bevat. Het effluent kent weinig 

verandering en bevat een fosfaatconcentratie van 0,41 mgPO4-P/l.  

Systeemaanpassing 2 kent een ander verloop. Het influent als na de bioreactor bevat een 

fosfaatconcentratie van respectievelijk 0,40 mgPO4-P/l en 0,39 mgPO4-P/l. Nadien stijgt de 

fosfaatconcentratie sterker in de helofytenfilter t.o.v. systeemaanpassing 1 naar 0,64 mgPO4-P/l en 

0,62 mgPO4-P/l voor respectievelijk het beluchte en niet beluchte deel. Ook hier is er dus weinig 

verandering van de fosfaatconcentratie in de helofytenfilter zelf. Het effluent bereikt uiteindelijk een 

kleine daling in de fosfaatconcentratie naar 0,58 mgPO4-P/l. Figuur 43 toont het fosfaatverloop bij de 

verschillende systemen.  

 

Figuur 43: Fosfaatverloop bij de verschillende systemen 
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3.3.6. Metaalgehalte aan Ca, K en Na 
Het calciumgehalte in het afvalwater is nagenoeg constant tijdens systeemaanpassing 1 en varieert 

tussen 34,75-35,36 mg/l. Systeemaanpassing 1 kent een stijging van 1,78% calcium doorheen het 

systeem. Systeemaanpassing 2 kent een grotere variatie en schommelt tussen 30,64-35,05 mg/l. Er is 

een stijging op te merken van 11,51%. 

Wat het kaliumgehalte betreft varieert deze tussen 39,28-55,78 mg/l tijdens systeemaanpassing 1. Na 

de bioreactor kent deze een sterke daling in de helofytenfilter van 50,33 mg/l naar 39,76 mg/l. Nadien 

blijft deze nagenoeg constant tot in het effluent met een concentratie van 39,28 mg/l. Het 

kaliumgehalte daalt tijdens systeemaanpassing 1 met 29,58%. Systeemaanpassing 2 kent een hogere 

kaliumconcentratie maar bereikt nog niet de hoge concentraties van het normale systeem. Tijdens 

systeemaanpassing 2 is er een lichte stijging aan kalium van 0,35%. De concentratie varieert er tussen 

55,74-60,80 mg/l.  

Tijdens systeemaanpassing 1 kent de natriumconcentratie een stijging en varieert deze tussen 23,61-

29,56 mg/l. Bij de overgang ‘na bioreactor’ en helofytenfilter wordt er een stijging opgemerkt van 

23,61 mg/ l naar 29,56 mg/l. Nadien is er een lichte daling tot in het effluent dat een concentratie van 

28,65 mg/l bevat. Systeemaanpassing 1 kent een stijging aan natrium van 16,84%. Systeemaanpassing 

2 kent een iets lagere natriumconcentratie die varieert tussen 23,56-24,87 mg/l. Het effluent bevat 

24,43 mg/l en dit systeem bekomt een lichte stijging aan natrium in het water van 2,03%. 
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Figuur 44: Calciumverloop bij de verschillende systemen 

 
Figuur 45: Optimale waarden van calcium voor tomatenplant 

 
Figuur 46: Kaliumverloop bij de verschillende systemen 

 
Figuur 47: Optimale waarde van kalium voor tomatenplant 

 
Figuur 48: Natriumverloop bij de verschillende systemen 

 
Figuur 49: Maximale waarde van natrium voor tomatenplant 

Aangezien een deel van het afvalwater gestuurd wordt naar de tomatenplanten dient er rekening 

gehouden te worden met de meest optimale waarden voor de tomatenplant. Het optimale gehalte 

aan calcium en kalium in het voedingswater van de tomatenplant is respectievelijk 5,89 mmol/l en 

13,93 mmol/l. Daarnaast kan natrium een inhiberend effect hebben op de tomatenplant waarbij deze 

een belangrijk op te volgen parameter is. De concentratie aan natrium ligt bij voorkeur lager dan 1,5 

mmol/l. Het maximale gehalte bedraagt 3 mmol/l. Hierbij is te zien in figuur 50 dat de concentratie 

aan natrium in het water dichtbij deze limietconcentraties aanleunt en dus dient opgevolgd te worden.  
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3.4. Slibanalyse voor DS en ODS 
Tabel 15 geeft de resultaten weer van de slibanalyse op verschillende plaatsen in de helofytenfilter. 

Deze analyse werd uitgevoerd tijdens systeemaanpassing 1. 

Tabel 15: DS en ODS gehalte slibanalyse 

 

Afstand 
vanaf begin 
rietveld (m) 

Diepte 
slib 
(cm) 

Natte 
gewicht 

(g) 
Drooggewicht 

(g) DS % vocht % 

na 
moffel 

(g) ODS % 

ODS% 
t.o.v. 
DW 

 

Staalnamepunt 1 0,00 5,0 11,55 0,98 8,52 91,48 0,33 2,85 66,55  

Staalnamepunt 2 2,00 7,5 12,02 0,76 6,28 93,72 0,19 1,60 74,53  

Staalnamepunt 3 4,00 5,0 11,82 0,79 6,72 93,28 0,27 2,30 65,75  

Staalnamepunt 4 5,25* 7,5 10,36 0,62 5,99 94,01 0,19 1,82 69,65  

Staalnamepunt 5 6,00 6,0 11,27 0,83 7,41 92,59 0,25 2,25 69,68  

Staalnamepunt 6 7,00 10,0 10,25 0,69 6,73 93,27 0,20 1,97 70,75  

*Overgang belucht – niet belucht 

Om een correcte indruk te verkrijgen van het organisch gehalte aanwezig in het slib werd de organisch 

droge stof bekeken ten opzichte van het drooggewicht. Daarbij is te zien dat het organisch gehalte 

gemiddeld 69,49% bedraagt en er dus 30,51% van het slib anorganisch is en kan leiden tot verstopping 

van de helofytenfilter. Het organisch gehalte varieert naargelang de helofytenfilter tussen de 65,75-

74,53% t.o.v. het drooggewicht. Er is weinig tot geen verschil te zien in het organische gehalte slib 

tussen het beluchte en niet beluchte deel van de helofytenfilter. 

3.5. Hydrolysesnelheid 
Figuur 51 geeft de resultaten weer van de hydrolysesnelheid links, in het midden en rechts van de 

helofytenfilter (kijkende in de breedte van de helofytenfilter vanaf de inlaat) in zowel het beluchte als 

niet beluchte deel.  

 

Hoe hoger de ontstane concentratie fluoresceïne tijdens de test hoe hoger de biologische activiteit. 

Figuur 50 toont de geproduceerde hoeveelheid fluoresceïne per gram organische droge stof van de 

biofilm per uur.  
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Figuur 50: Gevormde Fluoresceïne na 1 uur t.g.v. 
hydrolyse door de biofilm dat zich op de lava 
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Er is duidelijk te zien dat het rechtse deel van de helofytenfilter de hoogste hydrolysesnelheid bevat. 

Deze is gemiddeld bijna 2 keer zo groot ten opzicht van de hydrolysesnelheid links en in het midden 

van de helofytenfilter. Wat het niet beluchte deel betreft stijgt de hydrolysesnelheid van links naar 

rechts terwijl deze voor het beluchte deel in het midden het laagst is met 0,67 

mgFluoresceïne/gODSbiofilm/h. Opvallend is dat de hydrolysesnelheid voor zowel het midden als 

rechts in de helofytenfilter lager is in het beluchte deel dan in het niet beluchte deel, terwijl het 

omgekeerde zou verwacht worden door stimulatie van microbiologische activiteit door beluchting. Zo 

is de hydrolysesnelheid in het midden van de helofytenfilter in het beluchte deel 0,67 

mgFluoresceïne/gODSbiofilm/h terwijl deze in het niet beluchte deel 0,99 

mgFluoresceïne/gODSbiofilm/h bedraagt. De hydrolysesnelheid rechts van de helofytenfilter is in het 

beluchte deel 1,84 mgFluoresceïne/gODSbiofilm/h terwijl deze in het niet beluchte deel 2,07 

mgFluoresceïne/gODSbiofilm/h bedraagt. Aan de linkerkant van de helofytenfilter is echter de 

biologische activiteit in het beluchte deel hoger met 0,93 mgFluoresceïne/gODSbiofilm/h ten opzichte 

van 0,35 mgFluoresceïne/gODSbiofilm/h in het niet beluchte deel.  

3.6. Nitrificatiesnelheid 
Wat de nitrificatiesnelheid betreft is er een ander patroon op te merken dat te zien is in figuur 52. Deze 

is aan de linkerkant van de helofytenfilter eveneens hoger in het beluchte deel als in het niet beluchte 

deel met respectievelijk 0,51 mgNverwijderd/gODSbiofilm/d ten opzichte van 0,11 

mgNverwijderd/gODSbiofilm/d. Maar er is ook een hogere nitrificatiesnelheid op te merken in het 

midden en rechts van het beluchte deel ten opzichte van het niet beluchte deel. Zo is in het midden 

van het beluchte deel de nitrificatiesnelheid bijna 3 keer groter dan voor het niet beluchte deel met 

0,76 mgNverwijderd/gODSbiofilm/d voor het beluchte deel en 0,26 mgNverwijderd/gODSbiofilm/d 

voor het niet beluchte deel. Aan de rechterkant van de helofytenfilter is zowel voor het beluchte als 

het niet beluchte deel de hoogste nitrificatiesnelheid op te merken met 1,28 

mgNverwijderd/gODSbiofilm/d voor het beluchte deel en 0,75 mgNverwijderd/gODSbiofilm/d voor 

het niet beluchte deel.  

  

Figuur 52: Resultaten nitrificatiesnelheid langs de linkerkant, in het midden en langs de rechterkant van de helofytenfilter 

3.7. Biomassa-analyse Gele lis (Iris pseudacorus) 

3.7.1. DS-gehalte 
Het droge stof gehalte van de Iris pseudacorus is weergegeven in tabel 16 voor zowel de biomassa die 

zich vooraan de helofytenfilter bevindt als bij de overgang belucht – niet belucht en aan het einde van 

de helofytenfilter.  
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Tabel 16: DS% van Iris pseudacorus op verschillende plaatsen van de helofytenfilter (Gemiddelde ± standaarddeviatie) 

 Vooraan 
helofytenfilter 

Overgang belucht – niet belucht Einde 
helofytenfilter 

Gemiddelde DS% 15,93 ± 0,88 17,97 ± 4,24 17,67 ± 3,34 

 

Vooraan de helofytenfilter is de droge stof percentage 15,93% terwijl deze bij overgang belucht – niet 

belucht het hoogst is met 17,97% en aan het einde van de helofytenfilter 17,67% bedraagt.  

3.7.2. Stikstofgehalte 
Het stikstofgehalte in de biomassa van Iris pseudacorus op verschillende plaatsen in de helofytenfilter 

is weergegeven in tabel 17.  

Tabel 17: Stikstofgehalte in biomassa vooraan van de helofytenfilter, bij de overgang belucht - niet belucht en achteraan de 
helofytenfilter 

 

Normaliter wordt er verwacht dat de biomassa die zich vooraan in de helofytenfilter bevindt de 

hoogste concentratie aan componenten bevat en dat deze afneemt naarmate de afstand in de 

helofytenfilter vordert. Dit wegens het feit dat de biomassa die zich vooraan in de helofytenfilter 

bevindt in contact komt met de hoogste concentraties in het afvalwater en dus meer kan gaan opslaan 

in de biomassa. In tabel 17 is echter het omgekeerde te zien. De biomassa die zich vooraan in de 

helofytenfilter bevindt bevat een stikstofconcentratie van 15,01 mgN/gDS, bij de overgang belucht – 

niet belucht bevat de biomassa een stikstofconcentratie van 18,92 mgN/gDS en de biomassa achteraan 

de helofytenfilter bevat de hoogste stikstofconcentratie van 20,29 mgN/gDS. 

3.7.3. Fosfaatgehalte 
Hetzelfde patroon is te zien in het fosfaatgehalte van de biomassa. Ook hier is er een stijging van de 

concentratie naar het einde van de helofytenfilter toe. Tabel 18 toont aan dat de biomassa die zich 

vooraan de helofytenfilter bevindt een concentratie bevat van 2,82 mgP/gDS, bij overgang belucht – 

niet belucht bevat de biomassa 3,93 mgP/gDS en achteraan de helofytenfilter is deze concentratie zelfs 

5,23 mgP/gDS.   

Tabel 18: Fosforgehalte in biomassa vooraan van de helofytenfilter, bij de overgang belucht - niet belucht en achteraan de 
helofytenfilter (Gemiddelde ± standaarddeviatie) 

 

 

 

Metaalgehalte aan Ca, K, Na en Fe 
Wat het metaalgehalte betreft in de Iris pseudacorus is er een variërend patroon op te merken. Hierbij 

zijn calcium, kalium en ijzer belangrijke elementen voor de groei en is er in tabel 19 te zien dat voor 

wat het calciumgehalte betreft deze het hoogst is vooraan de helofytenfilter met 20,88 mg/gDS en 

deze sterk daalt bij overgang belucht – niet belucht naar 13,85 mg/gDS. Achteraan de helofytenfilter 

is er terug een stijging naar 17,59 mg/gDS. Voor kalium is een ander patroon te zien. Het kaliumgehalte 

is het hoogst bij overgang belucht – niet belucht met 47,36 mg/gDS en het laagst achteraan de 

 Destructiemassa (g) V 0,042M HCl (ml) Concentratie N (mgN/gDS) 

Vooraan helofytenfilter 0,3028 7,65 15,01 ± 0,47 

Overgang belucht - niet belucht 0,2887 9,20 18,92 

Achteraan helofytenfilter 0,2897 9,90 20,29 

  Concentratie (mgP/gDS)  

Vooraan rietveld 2,82 ± 0,25 

Overgang belucht - niet belucht 3,93 ± 0,16 

Achteraan rietveld 5,23 ± 0,07 
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helofytenfilter met 41,31 mg/gDS. Vooraan de helofytenfilter bedraagt de kaliumconcentratie in de 

biomassa 42,76 mg/gDS. Ook bij natrium is er een hogere concentratie in de biomassa op te merken 

bij de overgang belucht – niet belucht met 0,51 mg/gDS en de laagste concentratie bevind zich 

eveneens in de biomassa achteraan de helofytenfilter met 0,21 mg/gDS. Vooraan de helofytenfilter 

bedraagt deze 0,26 mg/gDS.  

De ijzerconcentratie in de biomassa vooraan en achteraan de helofytenfilter is nagenoeg constant met 

respectievelijk 187,79 mg/kgDS en 188,65 mg/kgDS. Bij de overgang belucht – niet belucht is deze 

concentratie echter lager en bedraagt deze 176,77 mg/kgDS. 

Tabel 19: Metaalgehalte aan Ca, K, Na en Fe  in Iris pseudacorus 

 Ca (mg/gDS) K (mg/gDS) Na (mg/gDS) Fe (mg/kgDS) 

Vooraan rietveld 20,88 ± 0,61 42,76 ± 0,60 0,26 ± 0,00 187,79 

Overgang belucht - niet belucht 13,85 ± 0,17 47,36 ± 0,58 0,51 ± 0,02 176,77 

Achteraan rietveld 17,59 ± 1,66 41,31 ± 3,75 0,21 ± 0,04 188,65 

 

3.8. Determinatie macro-invertebraten 
De BBI-bepaling gebeurde op 27/11/2014, hierbij dient er rekening gehouden worden dat de 

temperatuur dichtbij het vriespunt lag en dus een mate van invloed heeft op het resultaat. Hieronder 

worden de determinatieresultaten weergegeven. Bijlage 9 geeft de determinatieweg weer. Ieder 

onderzochte plaats bestond uit een oppervlakte van ongeveer 0,04 m² (20x20 cm). 

Aan de linkerkant van het beluchte deel (kijkende in de breedte van de helofytenfilter vanaf de inlaat) 

werden er 76 poelslakken (Lymnaea) en 3 larven van de Dans- of Vedermuggen (Chironomidae) 

teruggevonden met name de Thummi-plumosus. Langs de rechterkant van het beluchte deel werden 

er 129 poelslakken (Lymnaea) teruggevonden en 2 larven van de dans- of vedermuggen 

(Chironomidae) met name de Thummi-plumosus. 

 
Figuur 53: 2 Poelslakken (Lymnaea) uit linkerkant van beluchte 

deel helofytenfilter 

 
Figuur 54: Larven van C. Thummi-plumosus uit het 

niet beluchte deel van de helofytenfilter 
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Tabel 20: Abundantie gevonden macro-invertebraten op verschillende plaatsen in helofytenfilter 

Familie Indicatorgroep Tolerantieklasse 
Aantal belucht 

deel links 
Aantal belucht 

deel rechts 
Aantal niet 

belucht deel 

Lymnaea Mollusca 4 76 129 30 

Larvae 
Chironomidae (C. 

Thummi-plumosus) 
Diptera 6 3 2 61 

Pupa 
Chironomidae 

Diptera 6 0 0 2 

Aantal taxa 2 2 2 

 

Voor wat het niet beluchte deel betreft werden er minder Poelslakken en meer larven van Dans of 

Vedermuggen teruggevonden. Er werden 30 Poelslakken (Lymnaea) en 61 larven van Dans of 

Vedermuggen (Chironomidae) met name Thummi-plumosus teruggevonden. Daarnaast werden er ook 

2 poppen teruggevonden van de Dans- of Vedermuggen (Chironomidae) met name de Thummi-

plumosus.  

De resultaten geven een weergave van het voorkomen van twee verschillende soorten organismen in 

het beluchte en niet beluchte deel. Figuur 55 toont een schematisch overzicht van het voorkomen van 

de twee verschillende soorten macro-invertebraten in de helofytenfilter. 

 

Figuur 55: Voorkomen macro-invertebraten in de helofytenfilter (winter) 

3.9. Zandanalyse 
De geëxtraheerde aluminium- en ijzerconcentratie in het zand is gelijk aan respectievelijk 3,38 

mmol/kg zand en 13,84 mmol/kg zand. Via deze gegevens kan dan het fosfaatbindend vermogen 

bepaald worden via formule 8. Dit geeft aan dat het zand gemiddeld 8,61 mmolP/kgZand kan binden 

of adsorberen. De geëxtraheerde fosforconcentratie in het zand is gelijk aan 3,81 mg/l of 12,07 

mmol/kg zand. Via dit resultaat kan bepaald worden dat de fosfaatverzadigingsgraad gemiddeld 

140,21% bedraagt. Dit wijst op een oververzadiging aan fosfaat van het zand.  

Tabel 21: Resultaten zandanalyse 

Parameter 
Geëxtraheerde Concentratie 

(mg/l) 
Geëxtraheerde concentratie 

(mmol/kgZand) 

PO4-P 3,81 12,07 

Al 0,94 3,38 

Fe 8,03 13,84 

Fosfaatbindend vermogen (mmolP/kgZand) 8,61 

Fosfaatverzadigingsgraad (%) 140,21 
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4. Discussie resultaten 

4.1. Debietmeting, HLR en HRT 
Het debiet naar de helofytenfilter toe varieert sterk naargelang het moment. Er zijn slechts resultaten 

verkregen van debietmetingen tijdens systeemaanpassing 1 gedurende 1 week wegens verstoppingen 

met eendenkroos. Er kan dan ook maar een indicatie van het debiet gegeven worden gedurende 

systeemaanpassing 1. Bij het normale systeem zal dit debiet en aldus ook de HLR lager liggen en de 

HRT hoger wegens het feit dat er dan maar gedurende 1 moment per dag spuislib naar de 

helofytenfilter wordt gestuurd van gemiddeld 65 l/dag, terwijl dit tijdens systeemaanpassing 1 en 2 

gedurende 20 momenten per dag is, om het half uur startende vanaf 00u00. 

Over het algemeen gezien is er een hoge HLR met een korte HRT wegens het kleine oppervlakte en 

volume van de helofytenfilter en de grote hoeveelheid afvalwater die behandeld moeten worden. 

Deze hoge HLR en korte HRT is echter nodig om de beste verwijderingsefficiëntie te bekomen voor het 

behandelen van het aquacultuur effluent wegens de lage polluentconcentraties in het afvalwater. 

Tijdens piekmomenten is de HLR 1.620 mm/dag en de HRT 4,8 uur terwijl het weekgemiddelde ligt op 

546 mm/dag en 14 uur voor respectievelijk HLR en HRT. Het piekmoment stemt overeen met waarden 

uit de literatuur. Zo onderzocht Zachritz et al. (2008) een aquacultuur met Tilapia waarbij het effluent 

werd behandeld door helofytenfilters met een HRT van 3,23 uur en een HLR van 1,84 m/dag. Schulz et 

al. (2003) onderzocht een aquacultuur met Forel waarbij het effluent werd behandeld door 

helofytenfilters met een HRT van 1,5-7,5 uur en een HLR van 1,03-5,14 m/dag.  

Om een inschatting te kunnen maken van  de HLR en HRT tijdens het normale systeem kan er 

opgemerkt worden dat deze ongeveer 19 x 65 l minder water ontvangt. Dit komt op een 

daggemiddelde debiet, HRT en HLR van respectievelijk 0,63 m³/u, 8,1 uur en 0,95 m/dag.  

Het is aan te bevelen om een debietmeter te plaatsen naar de helofytenfilter toe, net na de zeefbocht. 

Zo is er ten eerste een verminderde kans op verstoppingen en kan ten tweede een indicatie bekomen 

worden van de exacte hoeveelheid afvalwater die naar de helofytenfilter wordt gestuurd. Dit kan een 

hulp bieden bij de monitoring van het zuiveringssysteem.  

4.2. Wateranalyse normaal systeem 
Tabel 14 toont de typische lage polluentconcentraties aanwezig in het afvalwater afkomstig van de 

aquacultuur. Deze effluentconcentraties van de aquacultuur stemmen buiten nitraatstikstof overeen 

met metingen uitgevoerd door Sindilariu et al. (2007), Konnerup et al. (2011) en Schulz et al. (2003). 

Enkel het nitraatstikstof is in deze studie een factor 3 hoger dan aanverwante studies. Dit is te verklaren 

wegens het feit dat de aquariums het effluent van de MBBR ontvangen. In deze reactor wordt namelijk 

nitrificatie gestimuleerd waarbij de nitraatconcentratie sterk stijgt en waarbij dus het kweekwater van 

de aquacultuur hogere nitraatconcentraties bevat dan aanverwante studies.  

De helofytenfilter kent de hoogste pH in het systeem waar de oorzaak vooral ligt in de beluchting van 

de helofytenfilter en de MBBR, maar kent echter geen probleemwaarden. Tijdens het beluchten 

verdwijnt namelijk de zure koolstofdioxide in de atmosfeer waardoor de pH van het water basischer 

wordt. Nadien kent de pH terug een daling tot in het effluent.  

De conductiviteit kent geen daling doorheen het systeem, integendeel, deze stijgt met 10,92% tot in 

het effluent. 

Het COD-gehalte stijgt tot in het beluchte deel naar 45,67 mg/l waarna deze daalt in het niet beluchte 

deel van de helofytenfilter naar 15,67 mg/l. Dit komt door de denitrificerende micro-organismen die 

het organisch materiaal als energiebron gebruiken. Deze denitrificerende micro-organismen komen 

hoofdzakelijk voor in anoxische omstandigheden waardoor de COD dan ook een sterke daling kent in 
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het niet beluchte deel. Op deze manier daalt de COD-concentratie verder naar 9,83 mg/l in het effluent 

en bekomt dit systeem een verwijderingspercentage van 64% voor wat betreft de COD.  

De nitraatstikstofconcentratie kent een algemene daling doorheen het systeem met de sterkste daling 

bij de overgang ‘na bioreactor‘ en ‘belucht deel’ helofytenfilter van 13,83 mgNO3-N/l naar 9,43 mgNO3-

N/l. Deze sterkere daling kan te wijten zijn aan de zuurstofloze omstandigheden bij de doorgang in de 

75 m lange PVC-buis die de verzamelput na de bioreactor verbindt met de helofytenfilter. De 

nitraatconcentratie daalt verder in het niet beluchte deel van de helofytenfilter wegens het optreden 

van denitrificatie. Dankzij dit proces bedraagt de effluentconcentratie 6,82 mgNO3-N/l en wordt er een 

verwijdering bekomen van 57%.  

Wat de TAN-concentratie betreft is er een sterke stijging te zien in de verzamelput naar de 

helofytenfilter toe van 0,38 mgN/l naar 0,70 mgN/l. Dit komt hoofdzakelijk wegens de omzetting van 

organische stikstof naar ammonium door ammonificatie. In het beluchte deel van de helofytenfilter 

wordt er een daling bekomen door de stimulatie van nitrificatie waar het gevormde ammonium wordt 

omgezet in nitraat. Het niet beluchte deel kent dan terug een stijging van de ammoniumconcentratie 

naar 0,64 mg/l wegens de anoxische omstandigheden waarbij er dus nauwelijks nitrificatie kan 

plaatsvinden waardoor ammonium zich lichtjes gaat ophopen. De effluentconcentratie kent nadien 

een daling naar 0,40 mg/l wat erop wijst dat een deel wordt verwijderd/omgezet via de zandfilter.  

Het fosfaatgehalte kent geen verwijdering en deze stijgt naar 0,51 mgPO4-P/l voor zowel het beluchte 

als het niet beluchte deel van de helofytenfilter. Dit toont aan dat mogelijke adsorptieoppervlakken 

voor fosfaat verzadigd zijn en er dus uitspoeling optreedt wat een stijging van de concentratie kan 

veroorzaken. Ook waren de macrofyten volgroeid en is er nauwelijks opname door de planten. Het 

effluentgedeelte bevat een zeer kleine daling naar 0,49 mgPO4-P/l na de passage doorheen de 

zandfilter. Hierbij kan een gedeelte van het fosfaat verwijderd worden via ijzer- en 

aluminiumadsorptieoppervlakken aanwezig op het zand. De resultaten van de zandanalyse toonden 

echter aan dat deze alreeds sterk verzadigd zijn en dus zo de kleine fosfaatdaling verklaren in het 

effluent. 

Ten slotte kent enkel kalium een kleine daling doorheen het systeem met 2,8% terwijl calcium en 

natrium een stijging kennen van respectievelijk 1,4% en 23,9%. Er is telkens een stijging te zien van het 

metaalgehalte aan het begin van het rietveld waarna deze bij calcium en kalium daalt. Dit kan wijzen 

op opname van calcium en kalium door de Iris pseudacorus voor groei en eventueel ook door micro-

organismen om te voorzien in hun metabolisme. Natrium kent geen daling wegens het feit dat deze 

niet nuttig is voor de plant en dient opgevolgd te worden wegens zijn accumulerende eigenschappen 

in het systeem. Natrium kan tevens een inhiberende werking gaan hebben op de Iris pseudacorus bij 

hogere concentraties.   

4.3. Wateranalyse en effect van systeemaanpassing 1 en 2 

4.3.1. pH, DO en conductiviteit 
De resultaten van de systeemaanpassingen tonen aan dat er op de pH geen grote verschillen zijn op te 

merken. Bij extra belasting van de helofytenfilter (extra toevoer van spuislib) kent systeemaanpassing 

1 een zeer kleine pH-daling. Het systeem kent een verdere kleine daling in pH wanneer bij deze extra 

toevoer de beluchting van het beluchte deel van de helofytenfilter wordt afgelegd. Dit is echter logisch 

aangezien bij beluchting de zure koolstofdioxide uit het water verdwijnt en de pH van het water dus 

stijgt, terwijl bij het afleggen van de beluchting de koolstofdioxide in het water blijft en er een zuurdere 

pH van het water wordt opgemeten. Verder is nitrificatie een verzurende reactie met de vorming van 

H+-ionen dat vooral plaatsgrijpt in het beluchte deel van de helofytenfilter. Hier wordt echter het 

omgekeerde waargenomen met een piek van de pH in het beluchte deel tijdens het normale systeem 
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en systeemaanpassing 1. Deze verzurende reactie kan namelijk gecompenseerd worden wegens de 

aanwezige alkaliniteit in het water en de beluchting van het afvalwater. Daarnaast bieden anaerobe 

processen ook een mogelijkheid tot verzurende reacties. Hierbij vertoont systeemaanpassing 2 een 

continue daling in de pH waar er geen piek te zien is in het beluchte deel door het afleggen van de 

beluchting.  

Wat de zuurstofconcentratie betreft is duidelijk het effect van de kunstmatige beluchting te zien in het 

beluchte deel van de helofytenfilter met een sterke zuurstofstijging naar 8,12 mg/l en 9,05 mg/l voor 

respectievelijk het normale systeem en systeemaanpassing 1. Bij systeemaanpassing 2 werd de 

beluchting afgelegd wat leidde naar een zuurstofdaling tot 1,47 mg/l in het beluchte deel. Het 

effluentgedeelte bevat voor het normale systeem, systeemaanpassing 1 en systeemaanpassing 2 

respectievelijk 2,17 mg/l, 3,39 mg/l en 3,93 mg/l. Hoewel er een grotere nutriëntentoevoer is tijdens 

de systeemaanpassingen en er dus meer consumptie van zuurstof optreedt tijdens omzetting van deze 

nutriënten, stijgt de zuurstofconcentratie in het effluent naargelang de systeemaanpassing. Dit kan 

veroorzaakt worden door een verhoogde HLR tijdens systeemaanpassing 1 en 2. Zo stelden Konnerup 

et al. (2011) vast dat deze stijgt bij stijgende HLR’s. Stijging van effluentzuurstofconcentratie bij een 

verhoogde HLR werd ook beschreven door Sindilariu et al. (2007), Schulz et al. (2003), Zachritz et al. 

(2008) en Sindilariu et al. (2009). Daarnaast kan de zuurstofstijging ook een oorzaak zijn van de koudere 

wintertemperaturen waarbij de diffusie van zuurstof in het water wordt bevorderd. Tijdens de laatste 

vier metingen werd tevens de temperatuur van ieder meetpunt bepaald en kon zo de 

zuurstofverzadigingsgraad nagegaan worden. Hierbij kan bepaald worden dat de zuurstofverzadiging 

tijdens systeemaanpassing 1 gemiddeld 29,9% bedraagt in het effluent, terwijl deze tijdens 

systeemaanpassing 2 stijgt naar gemiddeld 36,1%. De temperatuur van het effluent tijdens deze 

systeemaanpassingen was gemiddeld echter gelijkaardig met name 11,85°C en 11,80°C voor 

respectievelijk systeemaanpassing 1 en 2. Dit kan erop wijzen dat de zuurstofstijging in het effluent 

een oorzaak is ten gevolge van de systeemaanpassing, met name stijgende HLR. Waarnaast afleggen 

van beluchting bij hogere HLR voor een verdere zuurstofstijging zorgt in het effluent van 

systeemaanpassing 2. 

Ten slotte kan er vermeld worden dat tijdens het normale systeem er een negatieve 

verwijderingspercentage wordt bekomen voor wat betreft de geleidbaarheid of conductiviteit van 

10,9%. Systeemaanpassing 1 en 2 kennen een positieve verwijderingspercentage van respectievelijk 

7,5% en 0,9%. Hierbij presteert systeemaanpassing 1 het best in de daling van de geleidbaarheid. Dit 

resultaat toont een verbeterde daling van de geleidbaarheid bij hogere HLR en beluchting. 

4.3.2. COD 
De aanvoer van extra COD is waar te nemen tijdens systeemaanpassing 1 en 2 wanneer gekeken wordt 

ten opzichte van het influent. Tijdens het normale systeem en systeemaanpassing 1 is er steeds een 

stijging van de COD in het beluchte deel van de helofytenfilter waarna deze sterk daalt in het niet 

beluchte deel. Deze daling kan te wijten zijn aan de opname van COD door denitrificerende micro-

organismen die organisch materiaal als energiebron gebruiken. Systeemaanpassing 2 toont dit verloop 

niet aangezien toen de beluchting in het beluchte deel aflag en er dus ‘sneller’ in de helofytenfilter 

denitrificatie kon gaan optreden. De resultaten tonen dit ook aan waarbij er een sterke daling is van 

de COD bij overgang ‘na bioreactor’ naar helofytenfilter wegens het gebruik van organisch materiaal 

door denitrificerende micro-organismen.  

Systeemaanpassing 1 kent een gelijkaardig verloop als het normale systeem al ligt het 

verwijderingspercentage er een stuk lager met 6,9% voor systeemaanpassing 1, terwijl deze voor het 

normale systeem 64,0% bedroeg. Systeemaanpassing 2 kent een zeer hoge negatieve 

verwijderingspercentage van 95,3%. Al dient bij deze opgemerkt te worden dat de gemiddelde 
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influentconcentratie lager lag (14,00 mg/l in influent systeemaanpassing 2) ten opzichte van de vorige 

systemen en het dus moeilijk was om een nog lagere effluentconcentratie te bekomen. Er dient 

namelijk in gedachte gehouden te worden dat er steeds een natuurlijke achtergrondconcentratie 

aanwezig zal zijn in de helofytenfilter wegens afbraak van eigen organisch materiaal. Dong et al. (2012) 

bevestigen daarnaast dat bij stijgende HLR er een verminderde contacttijd is tussen het afvalwater en 

de micro-organismen en er dus een verminderde verwijderingsefficiëntie optreedt. Daarentegen 

wezen ze aan dat dit gecompenseerd kan worden via kunstmatige beluchting wegens het feit dat 

aerobe degradatie van organisch materiaal belangrijker is dan anaerobe degradatie (Dong et al. 2012). 

Zo had in hun studie continu beluchten van de helofytenfilter de beste verwijderingsefficiëntie gevolgd 

door intermitterend beluchten en niet beluchten voor wat betreft de COD. Dit werd ook waargenomen 

door Zapater-Pereyra et al. (2014).  

Hier vertoonde kunstmatige beluchting een verbeterde efficiëntie bij hogere HLR tegenover een 

helofytenfilter bij hoge HLR zonder beluchting, wanneer gekeken wordt t.o.v. het influent. Het normale 

systeem met laagste HLR en beluchting vertoonde de beste efficiëntie.  

De verwijdering/verlaging van de COD-concentratie binnen recirculerende systemen is vooral te wijten 

aan volgende fenomenen: verdunningseffect met spoelwater afkomstig van de drumfilter en 

afzwemwater van de vissen, fysische retentie van COD t.g.v. filtratie in het systeem en biochemische 

oxidatie van de biodegradeerbare componenten (Foladori et al. 2013).  

4.3.3. TAN 
Systeemaanpassing 1 kent zoals het normale systeem een stijging van de TAN-concentratie in de 

verzamelput naar de helofytenfilter wegens de toevoer van spui afkomstig van de bioreactor. Daar 

wordt namelijk de omzetting gestimuleerd van organische stikstof in anorganische stikstof in 

ammoniumvorm. In het beluchte deel van de helofytenfilter kent de TAN-concentratie een daling 

wegens de stimulatie van nitrificatie waarbij ammonium wordt omgezet tot nitraat en er dus een 

verlaging ontstaat van de ammoniumconcentratie. In tegenstelling met het normale systeem daalt 

deze concentratie verder in het beluchte deel van de helofytenfilter. Dit kan te wijten zijn aan de 

hogere zuurstofconcentraties die werden opgemeten in het niet beluchte deel van de helofytenfilter 

tijdens systeemaanpassing 1 (zie figuur 38 grafiek DO), waardoor er nog voldoende nitrificatiezones 

aanwezig waren in het niet beluchte deel en dus ammonium verder kon omgezet worden in nitraat. 

Dit wordt tevens bevestigd door de grafiek met het nitraatverloop, die later nog aan bod komt, waar 

de nitraatconcentratie verder stijgt in het niet beluchte deel van de helofytenfilter. De TAN-

concentratie bereikt bij systeemaanpassing 1 een eindconcentratie in het effluent van 0,20 mgN/l en 

bekomt zo een verwijderingspercentage van 45,7%. Deze verwijdering wordt hoofdzakelijk 

veroorzaakt door nitrificatie.   

Bij het afleggen van de beluchting tijdens systeemaanpassing 2 is er een compleet ander verloop op te 

merken. De TAN-concentratie kent eveneens een stijging na de bioreactor waarna deze zeer sterk stijgt 

en een driemaal hogere concentratie bevat in het beluchte deel van de helofytenfilter (waarbij de 

beluchting nu aflag). Deze sterke stijging is te wijten aan onvoldoende aanwezigheden van 

nitrificatiezones door een tekort aan aerobe omstandigheden. Daardoor ontstond er een ophoping 

van ammonium in het beluchte deel. Deze kent nadien een daling maar blijft hoog ten opzichte van de 

andere systemen wegens een tekort aan aerobe zones voor een voldoende verwijdering. 

Systeemaanpassing 2 bereikt dan ook effluentconcentratie van 0,97 mgN/l en een negatieve 

verwijderingspercentage van 231,1%. Deze hogere TAN-concentratie in het effluent van niet beluchte 

helofytenfilters ten opzichte van beluchte helofytenfilters werd ook vastgesteld door Fan et al. (2013) 

en is hoofdzakelijk te wijten aan te weinig nitrificatie. Zo wordt dan ook duidelijk het positief effect van 

beluchting weergegeven in het verwijderingsproces van TAN.  
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4.3.4. Nitraat 
Systeemaanpassing 1 kent een sterke daling in de nitraatconcentratie tussen ‘na bioreactor’ en 

‘belucht’ deel helofytenfilter van respectievelijk 11,66 mgN/l naar 5,51 mgN/l. Dit wijst op anaerobe 

omstandigheden tijdens de passage doorheen de PVC buis naar de helofytenfilter waarbij een groot 

deel van het nitraat wordt gedenitrificeerd. Nadien is er een nitraatstijging naar 6,37 mgN/l in het niet 

beluchte deel van de helofytenfilter. Dit is eerder logisch aangezien in het beluchte deel van de 

helofytenfilter nitrificatie wordt gestimuleerd, waarbij ammonium wordt omgezet in nitraat en dus 

verwacht wordt dat de nitraatconcentratie stijgt doorheen het beluchte deel. Het niet beluchte deel 

kent echter weinig denitrificatie wegens het feit dat het gehalte nitraat nog een kleine stijging kent in 

het effluent. Dit kan enerzijds veroorzaakt worden door de hogere gemeten zuurstofconcentraties in 

het niet beluchte deel tijdens dit systeem en kan anderzijds ook een oorzaak zijn van te weinige BOD 

om het proces goed te laten doorgaan. Systeemaanpassing 1 bekomt een verwijderingspercentage van 

55,3%.  

Het influent van systeemaanpassing 2 kent een hogere nitraatconcentratie van 18,34 mgN/l waarna 

deze sterk daalt naar de helofytenfilter toe. Het beluchte deel van de helofytenfilter bevat de laagste 

nitraatconcentratie van 2,80 mgN/l wat dus, zoals bij systeemaanpassing 1, er enerzijds eveneens op 

wijst dat een groot deel van het nitraat wordt omgezet tijdens de passage in de PVC buis naar de 

helofytenfilter. Anderzijds bekomt systeemaanpassing 2 de laagste nitraatconcentratie in het beluchte 

deel ten gevolge van versterkt optreden van denitrificatie in het begin van de  helofytenfilter wegens 

het afleggen van de beluchting. Het niet beluchte deel van de helofytenfilter kent een kleine stijging 

van het nitraat. Het effluent kent een sterkere stijging van het nitraat wegens onvoldoende omzetting 

van nitraat door denitrificatie in het niet beluchte deel. Systeemaanpassing 2 bekomt echter wel de 

sterkste daling en de laagste effluentconcentratie ondanks de hogere influentconcentratie. Dit 

systeem bereikt een verwijderingspercentage van 74,42%. 

Zowel bij systeemaanpassing 1 als 2 is er weinig denitrificatie op te merken in de helofytenfilter 

ondanks de aanwezige anaerobe/anoxische omstandigheden. Denitrificerende micro-organismen 

hebben echter organisch materiaal (elektronendonor) nodig om te voorzien in hun energie en is naast 

een energiebron ook een koolstofbron. Het afvalwater van deze aquacultuur bevat weinig organisch 

materiaal wat erop kan wijzen dat de micro-organismen niet voldoende voorzien zijn van deze 

energiebron om denitrificatie uit te voeren. Dit kan de stijging van nitraat in het effluent gaan verklaren 

door onvoldoende omzetting tot stikstofgas.  

Daarnaast kent systeemaanpassing 1 de sterkste nitraatstijging in het niet beluchte deel van de 

helofytenfilter wegens de hogere zuurstofconcentraties die gemeten werden in het niet beluchte deel 

van de helofytenfilter (1,95 mgO2/l). Het normale systeem kent geen stijging van nitraat in het niet 

beluchte deel, maar een daling. Dit omdat de zuurstofconcentratie in het niet beluchte deel slechts 

0,35 mgO2/l bedroeg en wetende dat nitrificatie pas start bij zuurstofconcentraties hoger dan 0,5 

mgO2/l (Dong et al. 2012). Systeemaanpassing 2 toont een kleine stijging van het nitraat in het niet 

beluchte deel, van 2,80 mgN/l in het beluchte deel naar 2,91 mgN/l in het niet beluchte deel. Hierbij 

was er eveneens een mogelijkheid tot nitrificatie door de zuurstofconcentratie van 0,94 mgO2/l in het 

niet beluchte deel.  

Figuren 56 en 57 tonen een grafisch overzicht van de belangrijke parameters tijdens nitrificatie en 

denitrificatie in systeemaanpassing 1 en 2. Hierbij is te zien dat een daling van de 

ammoniumconcentratie een lichte stijging van de nitraatconcentratie veroorzaakt. Daarnaast toont 

deze grafische weergave aan dat bij dalende zuurstofconcentratie de nitraatconcentratie daalt.  
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Figuur 56: Grafisch overzicht van de parameters DO, TAN en nitraat tijdens systeemaanpassing 1 

 

Figuur 57: Grafisch overzicht van de parameters DO, TAN en nitraat tijdens systeemaanpassing 2 

 

4.3.5. Fosfaat 
De resultaten van de fosfaatanalyse gedurende de verschillende systemen tonen aan dat er weinig tot 

geen verwijdering gebeurt van het fosfaat in de helofytenfilter. Integendeel zelfs, er wordt bij ieder 

systeem een negatieve verwijderingspercentage bekomen en er treedt telkens een stijging van de 

fosfaatconcentratie op in de helofytenfilter. Dit wijst erop dat er geen fosfaatopname gebeurt door de 

macrofyten en er geen verwijdering optreedt door micro-organismen. De stijging van de 

fosfaatconcentratie in de helofytenfilter kan te maken hebben met uitspoeling die optreedt wegens 

de verzadiging van mogelijke adsorptieoppervlakken van fosfaat. Verder kan ook de omzetting van 

organische fosfaat naar oplosbaar anorganische fosfaat de stijging verklaren doorheen het 

zuiveringssysteem. Er wordt echter wel bij ieder systeem een kleine daling bekomen bij de overgang 

van de helofytenfilter naar het effluent. Dit wordt veroorzaakt door de zanddoorgang dat het water 

kent als laatste passage naar het effluentgedeelte. Daar is er namelijk nog een mogelijkheid voor 

adsorptie van het fosfaat op zanddeeltjes die ijzer- en aluminiumadsorptieoppervlakken bevatten. 
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Echter is deze daling zeer klein wegens het feit dat de resultaten uit de zandanalyse aantonen dat het 

zand alreeds sterk verzadigd is.  

Opvallend is de sterkere fosfaatstijging in de helofytenfilter bij systeemaanpassing 2 ten opzichte van 

de andere systemen. Hierbij lag de beluchting van de helofytenfilter af en kan erop wijzen dat deze 

een effect heeft op de fosfaatverwijdering.  

4.3.6. Metaalgehalte aan Ca, K en Na 
Tijdens het normale systeem en systeemaanpassing 1 is er weinig variatie in de vijf staalnamepunten 

voor wat de calciumconcentratie betreft. Systeemaanpassing 1 kent een concentratie die varieert 

tussen 34,75-35,36 mg/l. Systeemaanpassing 2 varieert tussen 30,64-35,05 mg/l en kent echter een 

stijging aan calcium bij de overgang ‘na bioreactor’ en helofytenfilter waarna deze nagenoeg constant 

blijft. Dit wordt ook opgemerkt bij kalium waar tijdens systeemaanpassing 1 deze daalt bij de overgang 

‘na bioreactor’ en naar helofytenfilter terwijl tijdens systeemaanpassing 2 er een kleine stijging te zien 

is. Dit kan erop wijzen dat beluchting de verwijdering van metalen, zoals opname van metalen door 

macrofyten en via precipitatiereacties, kan stimuleren. Na het beluchte deel van de helofytenfilter is 

er een nagenoeg constante concentratie voor zowel kalium als calcium. Deze effluentconcentraties 

bereiken nog niet de optimale waarden om te dienen als voedingswater voor de tomatenplanten. 

Wanneer dit water via de aquacultuur en na de MBBR bij de tomatenplanten terecht komt dient er 

bijbemest te worden.  

Natrium kent steeds een stijging bij de overgang ‘na bioreactor’ naar helofytenfilter. Dit wegens het 

feit dat natrium niet door de macrofyten wordt opgenomen. Dit is ook te zien aan de lage 

natriumconcentraties in de Iris pseudacorus die verder nog wordt besproken. Natrium heeft echter 

een remmende werking op tomatenplant en dient in het oog gehouden te worden. Deze concentratie 

bevind zich dichtbij de maximale waarde voor de tomatenplant. De meest optimale waarde ligt onder 

de 0,25 mmol/l. In deze aquacultuur bedraagt de natriumconcentratie meer dan het drievoud.  

4.3.7. Algemene vaststelling 
De analyseresultaten tonen aan dat het aquacultuur effluent lage polluentconcentraties bevat. Het 

effluent van het zuiveringssysteem kan steeds toegepast worden voor hergebruik als kweekwater 

binnen het recirculerende systeem. Aan de hand van de systeemaanpassingen kan geconcludeerd 

worden dat beluchting van helofytenfilters de verwijdering en/of omzetting van polluenten kan 

stimuleren. Systeemaanpassing 2 toont aan dat wanneer de beluchting wordt afgelegd de TAN- en 

fosfaatconcentraties in de helofytenfilter sterk stijgen. Vooral voor TAN is dit een interessant resultaat 

wegens het feit dat deze toxische effecten kan hebben op de Omegabaars wanneer het gezuiverde 

effluent terug in de aquariums van de aquacultuur terecht komt. Na twee weken bedroeg de 

gemiddelde maximale TAN-concentratie, tijdens systeemaanpassing 2, in het effluent 0,97 mgN/l 

terwijl de maximale concentratie voor de Omegabaars gelijk is aan 5 mgN/l. Het normale systeem en 

systeemaanpassing 1 bereikten een ‘veiligere’ effluentconcentratie die varieerde tussen de 0,2-0,4 

mgN/l. Daarnaast kunnen de hogere fosfaatconcentraties tijdens systeemaanpassing 2 een verhoogd 

risico doen optreden van eutrofiëring in de aquariums. Echter dient in gedachte gehouden te worden 

dat de effluentconcentraties van de helofytenfilter sterk verdund worden in de waterbuffertanks met 

regenwater en zo het risico op nadelige concentraties verminderd. 

Op vlak van de helofytenfilter kan er gesteld worden dat deze onderbelast is tijdens het normale 

systeem waarbij er weinig aanrijking is van nutriënten naar de helofytenfilter toe om het 

zuiveringsproces optimaal te laten verlopen. Zo blijkt het normale systeem een minder goede 

efficiëntie te bereiken voor het nitrificatieproces wegens het tekort aan BOD. Tijdens de 

systeemaanpassingen werd de belasting opgedreven maar ook daar werd er nauwelijks een sterke 
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belasting bekomen. Verder is het niet nodig om continu te beluchten en wordt er verondersteld dat 

intermitterend beluchten, waarbij er afwisselend aerobe en anaerobe omstandigheden worden 

gecreëerd, even efficiënt is en dient verder onderzocht te worden. Hierbij kan tevens een sterke 

kostenbesparing mee gepaard gaan op vlak van energieverbruik.  

4.3.8. Vervangen MBBR door enkel helofytenfilter 
Om de onderbelasting van de helofytenfilter aan te pakken en het zuiveringsproces goedkoper te 

maken werd onderzocht wat het effect zou zijn indien de MBBR uit het systeem zou verdwijnen en al 

het afvalwater naar de helofytenfilter wordt gestuurd. De efficiëntie van dit systeem kon nagegaan 

worden via de eerste orde vergelijking van Kadlec te zien in formule 12, met Ce = effluentconcentratie 

in mg/l; Ci = influentconcentratie in mg/l; C* = achtergrondconcentratie in mg/l; q = HLR in m/jaar en 

kT = eerste orde constante in m/jaar. 

𝐶𝑒−𝐶∗

𝐶𝑖−𝐶∗
= 𝑒

−
𝑘𝑇
𝑞        (12)   

Voorafgaand kon de eerste orde afbraak constante kT bepaald worden via de werkelijke in- en 

effluentconcentraties en de werkelijke HLR. Deze waarde gaf dan weer hoe snel de helofytenfilter een 

bepaald polluent kon gaan omzetten of afbreken. Dit werd voor TAN als voor NO3-N bepaald en is 

weergegeven in tabel 22. De bepaalde kT kon dan toegepast worden om na te gaan wat het effect was 

indien de helofytenfilter al het afvalwater zou ontvangen. Deze bepaalde kT-waarden zijn een stuk 

hoger dan de voorgeschreven standaardwaarden voor een HSSF-helofytenfilter volgens Kadlec. Zo is 

dit onder standaardomstandigheden voor TAN gelijk aan 34 m/jaar en voor NO3-N gelijk aan 50 m/jaar 

en toont hier duidelijk het effect van beluchting.  

Tabel 22: Bepaling kT -waarde van helofytenfilter 

 TAN NO3-N 

Ci gemiddeld (mg/l) 0,61 13,9 

C* (mg/l) 0 0 

Ce gemiddeld (mg/l) 0,30 6,11 

q  gemiddeld (m/jaar) 373,0 373,0 

kT (m/jaar) 305,9 266,7 

 

De MBBR verwerkt een debiet van 90 m³/u waarbij het kweekwater van de aquacultuur dus 3 maal 

per uur recirculeert. Zo kon de HLR van de helofytenfilter nagegaan worden via formule 1 waarna dan 

de effluentconcentratie bepaald kon worden indien de helofytenfilter dit debiet ontvangt. Dit kwam 

op een HLR van 49.337 m/jaar. Tabel 23 toont aan dat dit systeem onmogelijk is aangezien er 

nauwelijks tot geen verwijdering gebeurt van TAN en NO3-N. Dit wegens het kleine oppervlak van de 

helofytenfilter. 

Tabel 23: Bepaling effluentconcentratie indien helofytenfilter al het afvalwater ontvangt 

 TAN NO3-N 

Ci gemiddeld (mg/l) 0,61 13,9 

C* (mg/l) 0 0 

Ce gemiddeld (mg/l) 0,30 6,11 

q (m/jaar) 49.337 49.337 

kT (m/jaar) 305,9 266,7 

Ce (mg/l) 0,61 13,8 

 

Hierbij werd dan nagegaan hoe groot de beluchte helofytenfilter zou moeten zijn om een debiet van 
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90 m³/u te kunnen verwerken met dezelfde verwijderingsefficiënties zoals in het normale systeem, bij 

een oppervlakte van 15,98 m². 

Tabel 24: Oppervlaktebepaling belucht helofytenfilter bij zelfde verwijderingsefficiëntie als normaal systeem wanneer deze 
al het afvalwater van de aquacultuur ontvangt 

 TAN NO3-N 

Ci gemiddeld (mg/l) 0,61 13,9 

C* (mg/l) 0 0 

Ce gemiddeld (mg/l) 0,30 6,11 

kT (m/jaar) 305,9 266,7 

q (m/jaar) 431,0 324,5 

A (m²) 114,5 152,1 

 

Indien de beluchte helofytenfilter al het afvalwater van de aquacultuur zou ontvangen dient deze 

minstens 152,1 m² groot te zijn om dezelfde verwijderingsefficiënties te kunnen bekomen zoals het 

normale systeem. Dit betekent dus dat de oorspronkelijke helofytenfilter 9,5 keer groter gebouwd zou 

moeten worden. Indien de helofytenfilter niet belucht zou worden en er gewerkt wordt met de 

standaard kT-waarden (voor HSSF CW) volgens Kadlec, dient de helofytenfilter op zijn minst 1.029,8 m² 

groot te zijn voor een even goede verwijdering. Dit is een veel groter oppervlak maar heeft op jaarbasis 

een lagere operationele kost wegens het feit dat er dan geen energiekosten zijn voor de beluchting.   
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4.4. Slibanalyse 

4.4.1. DS en ODS 
Er is in tabel 15 weinig verschil te zien in het organisch gehalte van het slib afkomstig van het beluchte 

en niet beluchte deel. Het grootste aandeel anorganische stof in het slib is te vinden op een afstand 

van 4 m vanaf het begin van de helofytenfilter met een gehalte van 34,3%. Terwijl het laagste aandeel 

anorganische stof te vinden is op 2 m vanaf het begin van de helofytenfilter met een gehalte van 25,7%. 

Beide zijn gelegen in het beluchte deel van de helofytenfilter. Het niet beluchte deel bevat een 

constantere organische stof gehalte in het slib dat schommelt tussen 69,7-70,8%. Het organisch 

gehalte van het slib in het beluchte deel schommelt tussen 65,8-74,5%, maar bevat tevens ook een 

groter oppervlak van de helofytenfilter. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat gemiddeld 30,5% van het slib uit anorganische stof bestaat en 

aanleiding kan geven tot accumulatie en verstopping van de helofytenfilter.  

4.5. Hydrolyse- en nitrificatiesnelheid 
Er is zowel bij de nitrificatiesnelheid als bij de hydrolysesnelheid duidelijk te zien dat de rechterkant 

van de helofytenfilter de hoogste biologische activiteit bevat. Tijdens het onderzoek stond ook deze 

kant het vaakst onder water terwijl de linkerkant en het midden af en toe droog stonden. Dit kan wijzen 

op de hogere biologische activiteit langs de rechterkant door een minder evenredige verdeling van het 

influent over de helofytenfilter. De linkerkant stond het vaakst droog en dit is ook te zien in de 

resultaten met de laagste microbiologische activiteit als gevolg. Hierbij wordt er dan ook aanbevolen 

om de verdeling van het influent over de helofytenfilter gelijkmatiger te doen gebeuren. Iedere 

influentbuis bevat een regelkraan zodat dit op een eenvoudige wijze handmatig kan opgelost worden.  

Voor wat betreft de nitrificatiesnelheid was deze op verschillende plaatsen in de helofytenfilter steeds 

hoger in het beluchte deel dan in het niet beluchte deel, dit dankzij de stimulatie van aerobe 

omstandigheden door de beluchting. Dit bevorderd de aerobe nitrificatiereactie en dus een verbeterde 

omzetting van ammonium naar nitraat. De hoogste nitrificatiesnelheid is 1,28 

mgNverwijderd/gODSbiofilm/d langs de rechterkant van de helofytenfilter in het beluchte deel. Het 

niet beluchte deel bevat langs de rechterkant een nitrificatiesnelheid van 0,75 

mgNverwijderd/gODSbiofilm/d.  

Op vlak van de hydrolysesnelheid is er een verminderde biologische activiteit op te merken in het 

midden en rechts van de helofytenfilter in het beluchte deel ten opzichte van het niet beluchte deel. 

Op dit vlak zou echter het omgekeerde verwacht worden wegens het feit dat de biologische activiteit 

gestimuleerd wordt door beluchting. Verklaring voor deze lagere concentraties in het beluchte deel 

t.o.v. het niet beluchte deel kan de aanwezigheid zijn van dood organisch materiaal op de lavastenen 

van het beluchte deel waardoor de bepaalde hydrolyseactiviteit lager is. Want de activiteit wordt 

steeds bekeken ten opzicht van het ODS van de biofilm op de lavastenen. Aan de linkerkant is er terug 

een verhoogde biologische activiteit in het beluchte deel ten opzichte van het niet beluchte deel.  

4.6. Biomassa-analyse Gele lis (Iris pseudacorus) 

4.6.1. Stikstof- en fosfaatgehalte 
Volgens Greenway et al. (1999) varieert de stikstofconcentratie in de bladeren van bovengrondse 

macrofyten in helofytenfilters tussen de 12,00-23,70 mgN/g terwijl de fosforconcentratie varieert 

tussen de 1,50-5,70 mgP/g. Dit komt overeen met de bekomen resultaten waar de stikstofconcentratie 

in de biomassa van de bladeren stijgt doorheen de helofytenfilter met respectievelijk 15,01 mgN/gDS, 

18,92 mgN/gDS en 20,29 mgN/gDS. De fosforconcentratie in de biomassa die zich vooraan in de 
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helofytenfilter bevind bevat 2,82 mgP/gDS, bij overgang belucht – niet belucht bevat de biomassa 3,93 

mgP/gDS en op het einde bevat deze 5,23 mgP/gDS.  

Zowel het stikstof- als het fosfaatgehalte in de biomassa stijgen naar het einde van de helofytenfilter 

toe. Vooraf werd er echter verwacht dat de biomassa die zich vooraan in de helofytenfilter bevindt de 

hoogste concentratie aan componenten zou bevatten en dat deze afneemt naar het einde van de 

helofytenfilter toe. Dit wegens het feit dat de biomassa die zich vooraan in de helofytenfilter bevindt 

in contact komt met de hoogste concentraties aan componenten in het afvalwater en dus daar ook 

meer zou kunnen gaan opnemen en opslaan. Ook zou kunstmatige beluchting van de helofytenfilter 

de opname van stikstof en fosfor kunnen stimuleren. Zo toonden Tang et al. (2008) aan dat 

intermitterend beluchten de opslag van fosfor in de stengel en bladeren kan bevorderen en toonden 

Maltais-Landry et al. (2009) aan dat kunstmatige beluchting stikstofverwijdering via macrofyten kan 

bevorderen ten opzicht van niet beluchte omstandigheden. Hier is echter het omgekeerde aangetoond 

en kan een oorzaak zijn t.g.v. een verhoogde fysische stress op de planten wegens continue beluchting 

die steeds plaatsvond. Intermitterende of minder intense beluchting kan hiervoor een oplossing zijn 

en dient verder onderzocht te worden.  

In de helofytenfilter is visueel te zien dat de 

biomassa die zich in het midden van de 

helofytenfilter bevindt een gele kleur vertoont ten 

opzichte van de biomassa die zich vooraan in de 

helofytenfilter bevind. De biomassa die zich 

achteraan in de helofytenfilter bevindt heeft de 

mooiste kleur met zijn donkergroen-blauw 

gekleurde bladeren en ziet er ook het best 

groeiende uit. Dit kan enerzijds verklaard worden 

doordat de biomassa daar de hoogste stikstof- en 

fosforconcentratie bevat. Anderzijds kan het ook te 

wijten zijn aan de verminderde blootstelling aan 

fysische stress ten gevolge van de kunstmatige 

beluchting, dat de voorste biomassa wel ondervind. 

Terwijl de biomassa die zich bij de overgang belucht 

– niet belucht bevindt gedeeltelijk  een effect van de 

continue beluchting kan gaan ondervinden maar 

zich wel in de slechtste groeistaat bevindt. 

De gele verkleuring van de bladeren kan wijzen op 

voedingstekort door een gebrek aan stikstof, ijzer en 

magnesium. Het stikstofgehalte was echter hoger bij 

de biomassa in de overgang belucht – niet belucht 

dan bij de biomassa die zich vooraan in de 

helofytenfilter bevind en een betere groeistaat 

vertoonde.  

4.6.2. Metaalgehalte 
Het metaalgehalte aan calcium, kalium en ijzer in de 

biomassa kan een indicatie geven van de 

‘gezondheid’ van de plant. Wat het calciumgehalte 

betreft is de laagste concentratie te zien bij de 

biomassa in de overgang belucht – niet belucht met 

Figuur 58: Iris pseudacorus vooraan de helofytenfilter 

Figuur 59: Iris pseudacorus bij overgang belucht – niet 
belucht 

Figuur 60: Iris pseudacorus achteraan de helofytenfilter 
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13,85 mgCa/gDS, terwijl het kaliumgehalte het hoogst is bij de overgang belucht – niet belucht met 

47,36 mgK/gDS. Hieruit kan de gele verkleuring van de biomassa niet geconcludeerd worden. Het 

metaalgehalte in de biomassa doorheen de helofytenfilter had een variërend patroon voor wat betreft 

calcium, kalium en natrium.  

De hoofdoorzaak voor een gele verkleuring van de bladeren is vaak bij een tekort aan ijzer (Fe). Ook 

mangaan en zink kunnen een gele verkleuring veroorzaken. Het onderscheid tussen verkleuring door 

ijzer of verkleuring door zink en mangaan zit in de plaats waar de verkleuring plaats grijpt. Zo gaan bij 

ijzertekort eerst de jonge bladeren geel verkleuren en later pas de oudere bladeren terwijl bij 

mangaan- en zinktekort eerst de oudere bladeren geel verkleuren en later pas de jongere. Hier gaat 

het waarschijnlijk om een ijzertekort wegens het feit dat in figuur 59 te zien is dat de jongere bladeren 

een gele verkleuring tonen t.o.v. de oudere bladeren. Planten hebben ijzer nodig voor de vorming van 

chlorofyl dat de groene kleur aan bladeren geeft en effect heeft op de groei van planten. Verder staat 

ijzer ook in voor vele enzymfuncties die plantmetabolisme en respiratie bepalen. In tabel 19 was te 

zien dat de ijzerconcentratie het laagst is in de biomassa bij overgang belucht – niet belucht met name 

176,77 mg/kgDS. Dit kan wijzen op de gele verkleuring van de bladeren door een licht ijzertekort want 

de biomassa vooraan en achteraan de helofytenfilter bevat elk een hogere ijzerconcentratie van 

respectievelijk 187,79 mg/kgDS en 188,65 mg/kgDS, en toonden ook een gezondere groeitoestand met 

donkergroen-blauw gekleurde bladeren. De lagere ijzerconcentratie bij de overgang kan een gevolg 

zijn van een te hoge pH door de beluchting wat kan leiden dat sommige elementen niet meer oplosbaar 

zijn en dus niet kunnen opgenomen worden. De meest ideale pH voor ijzeropname is tussen de 5 en 

6,5. Verder kan ijzer ook geadsorbeerd worden aan andere elementen zoals calcium, zink, mangaan 

en fosfor waardoor deze niet beschikbaar is voor opname door de plant want ijzer wordt alleen als 

vrije ion (Fe2+) opgenomen. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid dat ijzer neerslaat als FeO(OH) 

afhankelijk van de redoxcondities in de helofytenfilter.  

4.7. Determinatie macro-invertebraten 
De determinatie geeft het een mooie weergave van het voorkomen van twee verschillende soorten 

organismen. Zo kan de larve van Dans- of Vedermuggen beter gedijen bij minder zuurstofrijke 

omstandigheden. Deze larve leeft graag in de modderlaag (sliblaag) en is een organisme dat 

gemakkelijk zuurstof kan opnemen onder minder zuurstofrijke omstandigheden doordat het lichaam 

vol zit met de roodkleurige en zuurstofbindende stof hemoglobine. Op deze manier is de diffusieweg 

voor zuurstof laag. Dit is ook te zien aan de telresultaten, zo komt de larve in veel groter aantal voor in 

het niet beluchte deel dan in het beluchte deel van de helofytenfilter. Omgekeerde is bij de Poelslak, 

deze komt in grotere aantallen voor in het beluchte deel dan in het niet beluchte deel. Het is een 

zoetwaterlevende slak die enkel in stilstaande wateren leeft en zich voedt met rottende plantendelen 

en algen. Ze komt niet ver onder het wateroppervlak voor en dit wijst dan ook zijn voorkomen in het 

niet beluchte deel, dat vaker droog lag dan het beluchte deel, op zoek naar aas op de bodem om zich 

te voeden. De Poelslak komt in grote aantallen voor in de helofytenfilter en dit komt doordat de slak 

er weinig predatoren kent. De ingekapselde eitjes worden in langwerpige slijmvormige eimassa’s 

geplaatst die omgeven zijn door een membraan en kunnen tientallen embryo’s bevatten. Na de 

geboorte worden deze jonge slakjes vaak opgegeten door verschillende organismen maar wegens het 

voorkomen van weinig predatoren is er een overvloed aan Poelslakken in de helofytenfilter.  

Hieruit is te zien dat er heel wat Poelslakken mee instaan voor de afbraak van de rottende plantendelen 

en algen die aanwezig zijn in de helofytenfilter.  
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Figuur 61: Aanwezigheid Poelslakken met op de grijze influentbuis de aanwezigheid van eimassas van de Poelslak 

4.8. Zandanalyse 
De zandanalyse wees uit dat het fosfaatbindend vermogen in het zand 8,61 mmolP/kgZand bedraagt. 

Deze is eerder laag maar ligt in overeenstemming met waarden uit de literatuur die een vermelding 

geven van een fosfaatbindend vermogen van 8,15-19,2 mmol/kg voor wat betreft zandbodems. De 

fosfaatverzadigingsgraad van het zand is via de berekeningen 140,21%. Dit percentage is hoger dan 

100% en is te verklaren doordat het fosfor ook nog op andere manieren zich kan vasthechten aan het 

zand. Zo kan fosfaat ook geadsorbeerd worden aan mangaanhydroxide/oxide- en calcium-

adsorptieoppervlakken (Schulz et al. 2003) aanwezig op het zand. Hier werd enkel de ijzer- en 

aluminium-adsorptieoppervlakken van fosfaat op het zand nagegaan. Daarnaast toont dit percentage 

echter ook aan dat het zand oververzadigd is met fosfaat en de resultaten in de fosfaatverwijdering 

van het afvalwater staaft. Het afvalwater kent na de helofytenfilter een laatste passage doorheen de 

zandfilter naar het effluentgedeelte en bekomt een gemiddelde verwijdering aan fosfaat van slechts 

4,25% doorheen deze zandfilter. Dit lage percentage is grotendeels een gevolg van de oververzadiging 

van het zand met fosfaat waardoor er weinig tot geen adsorptie van fosfaat meer kan gebeuren. 

Om de oververzadiging van het zand aan te pakken en zo de fosfaatverwijderingsefficiëntie te 

verhogen kan op regelmatige tijdstippen zand uit de zandfilter uitgegraven en aangevuld worden met 

nieuw niet-verzadigd zand.  
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5. Conclusie 
Gezien de overbevissing, waterschaarste en ondervoeding die deze aarde kent, moet er hard werk 

gemaakt worden van een duurzaam voedselproductiesysteem met een zo min mogelijke impact op 

het milieu. Aquacultuur is momenteel de snelst groeiende voedselproductiesector en recirculerende 

aquacultuursystemen (RAS) kunnen een oplossing bieden aan het verduurzamen van deze sector. 

Indien dit RAS-systeem gecombineerd wordt met een geïntegreerde teelt wordt er gesproken van een 

aquaponic en kent het afvalwater van de aquacultuur een nuttige toepassing als voedingswater voor 

de teelt van gewassen. In dit werk werd het hergebruik van het afvalwater afkomstig van een 

aquacultuursysteem gelegen in het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk onderzocht. Hierbij 

werd een deel van het afvalwater behandeld in een belucht helofytenfilter en werd nagegaan of het 

effluent van deze filter kon hergebruikt worden binnen de aquaponic. Daarnaast werd ook gekeken 

naar het effect van een beluchte helofytenfilter, dit zowel op het afvalwater als op de helofytenfilter. 

Het afvalwater van de aquaponic met Omegabaars en Tomatenplant in het PTI te Kortrijk kent een 

primaire zuivering doorheen een trommelfilter, waarna het gefilterde water onderaan in een ‘moving 

bed biofilm reactor’ (MBBR) wordt binnen gebracht voor het stimuleren van nitrificatie van het 

afvalwater. Na deze passage wordt het water terug gestuurd naar de aquariums als kweekwater voor 

de Omegabaars. Het voedingswater van de Tomatenplant in de aquaponic is afkomstig van 20% 

kweekwater en 80% voedingswater, afkomstig van de buffertanks met regenwater. De helofytenfilter 

binnen het zuiveringssysteem staat in voor het behandelen van het spui afkomstig van de MBBR en 

het spoelwater van de drumfilter. Daarnaast wordt ook het afzwemwater van de Omegabaars naar de 

helofytenfilter gestuurd. Al het water dat naar de helofytenfilter wordt gestuurd kent vooraf een 

doortocht doorheen een zeefbocht waarna het water een passage kent doorheen het beluchte en niet 

beluchte deel van de helofytenfilter. Als laatste stap in het zuiveringsproces kent het water een 

doortocht doorheen een zandfilter waarna het effluent terecht komt in de buffertanks met 

regenwater.  

Uit de wateranalyse van het normale systeem kan geconcludeerd worden dat het effluent van de 

helofytenfilter als geschikt kan verklaard worden voor toepassing in het recirculerende aquacultuur 

systeem. De effluentconcentraties liggen onder de maximale grenswaarden voor de Omegabaars. Ook 

is het effluent geschikt om mee bij te dragen als voedingswater van de tomatenplant gezien het geen 

concentraties bevat die nadelig kunnen zijn op de groei van de tomatenplant. Echter dient wel 

opgepast te worden voor natriumaccumulatie binnen het recirculerende systeem wegens het feit dat 

de waterconcentratie zich nabij de maximale waarde van 1,5 mmolNa/l bevindt. Deze paramater dient 

op regelmatige tijdstippen opgevolgd te worden. Het denitrificatieproces in de helofytenfilter wordt 

wegens de lage BOD-concentraties (koolstofbron) onderdrukt. Daarentegen bevat het effluent van de 

helofytenfilter lage stikstofconcentraties waartoe er extra bemesting nodig is wanneer deze wordt 

toegepast als voedingswater van de Tomatenplant.  

De wateranalyse wees op zeer lage polluentconcentraties in het afvalwater wat maakt dat de 

helofytenfilter een hoge HLR en korte HRT nodig heeft voor optimale werking. De helofytenfilter in dit 

systeem bevat een weekgemiddeld HLR en HRT van respectievelijk 0,55 m/dag en 14,1 uur. Via de 

systeemaanpassingen kon nagegaan worden wat het effect was van extra belasting en beluchting van 

de helofytenfilter op het zuiveringssysteem. Zo kon er opgemerkt worden dat wanneer de beluchting 

van de helofytenfilter werd afgelegd er een sterke stijging ontstaat van de ammoniumconcentratie in 

de helofytenfilter en het effluent. Indien dit systeem zou behouden blijven bestaat het risico dat de 

ammoniumconcentratie in het effluent van de helofytenfilter de nadelige grens van 5 mgN/l voor de 

Omegabaars zou bereiken. Daarnaast is bij dit systeem ook te zien dat er een sterkere stijging ontstaat 

van de fosfaatconcentratie wat een verhoogd risico kan opleveren van eutrofiëring in de aquariums. 
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Dit kan op zijn beurt gaan leiden tot zuurstofuitputting en afsterving van de Omegabaars. De 

systeemaanpassingen hadden weinig effect op het metaalgehalte in het zuiveringssysteem. Continue 

beluchting wordt verondersteld niet nodig te zijn wegens de lage polluentconcentraties in het 

afvalwater. Intermitterend beluchten zou een efficiënte werking kunnen geven via het gecombineerd 

voorkomen van aerobe en anaerobe omstandigheden en zou tevens een kostenbesparing kunnen 

opleveren op vlak van energieverbruik. Dit systeem zou verder onderzocht moeten worden. Het extra 

belasten van de helofytenfilter met spui afkomstig van de MBBR blijkt geen significante verschillen op 

te leveren op de onderzochte waterparameters.  

De helofytenfilter zelf bevat een oppervlakte van 16 m² en een geschat werkelijk volume van 5,11 m³. 

Uit de slibanalyse kon nagegaan worden dat gemiddeld 30,5% van het slib uit anorganische stof bestaat 

en aldus aanleiding kan geven tot accumulatie en verstopping van de helofytenfilter. De 

microbiologische activiteit in de helofytenfilter blijkt het grootst te zijn langs de rechterkant, kijkende 

vanaf de inlaat. Zo is zowel de hydrolyse- als de nitrificatiesnelheid het grootst langs de rechterkant 

van de helofytenfilter. Om een meer evenredige biologische activiteit van de helofytenfilter te 

bekomen dient het influent gelijkmatiger verspreid te worden over de helofytenfilter waar nu vooral 

de rechterkant onder water staat. De nitrificatiesnelheid is zowel links, rechts als in het midden het 

grootst in het beluchte deel van de helofytenfilter. Op vlak van macro-invertebraten bevat de 

helofytenfilter een grote abundantie van Poelslakken. Vooral het beluchte deel bevat een groot aantal 

Poelslakken waarbij deze organismen mee instaan voor de afbraak van rottende plantendelen en 

algen. Het niet beluchtte deel bevatte een groot aantal larven van de Dans of Vedermuggen en zijn 

tevens organismen die onder lage zuurstofomstandigheden voorkomen. Visueel kon waargenomen 

worden dat de biomassa die zich in het midden van de helofytenfilter bevind zich in de slechtste 

groeistaat bevond en een gele verkleuring vertoonde. De biomassa-analyse wees uit dat zowel het 

stikstof- als het fosfaatgehalte het laagst was in het begin van de helofytenfilter en het hoogst op het 

einde. Hoewel op voorhand het omgekeerde verwacht werd kan dit een gevolg zijn door een 

verhoogde fysische stress afkomstig van de kunstmatige beluchting in het beluchte deel van de 

helofytenfilter. Daarnaast wees het metaalgehalte uit dat de ijzerconcentratie van de biomassa in het 

midden van de helofytenfilter het laagst was en een oorzaak kan zijn van de gele verkleuring van de 

biomassa. Ook hier kan intermitterende beluchting een oplossing bieden op verminderde fysische 

stress van de beluchting tegenover de biomassa. Ten slotte toonde de zandanalyse aan dat de 

zandfilter na de helofytenfilter oververzadigd was met fosfaat. Dit verklaart dan ook de zeer kleine 

fosfaatdaling in het effluent van het zuiveringssysteem. Hierbij dient het zand op regelmatige 

tijdstippen vervangen te worden om een verbeterde efficiëntie te bereiken in de fosfaatverwijdering 

van het afvalwater.  

Algemeen kan geconcludeerd worden dat de helofytenfilter onderbelast is. Hierbij werd nagedacht 

over een optimaler zuiveringssysteem waarbij de MBBR vervangen wordt door enkel en alleen de 

helofytenfilter. Via de eerste orde vergelijking van Kadlec kon nagegaan worden wat dan de 

verwijderingsefficiëntie zou zijn van het zuiveringssysteem zonder MBBR. Hierbij werd vastgesteld dat 

een helofytenfilter met een oppervlakte van 16 m² niet in staat is om al het afvalwater van de 

aquacultuur te behandelen wegens een te klein oppervlak. Indien dezelfde verwijderingsefficiënties 

zoals bij het normale systeem van toepassing moeten blijven dient de beluchte helofytenfilter een 

oppervlak te hebben van minstens 152 m². Wanneer er geen beluchting wordt toegepast is er een 

oppervlakte van minstens 1.030 m² nodig. 
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7. Bijlage 
Bijlage 1: Aquacultuurproductie per regio (Bron: FAO) 
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Bijlage 2: Schematisch zuiveringsproces met figuren 

 

  

 
Figuur 62: Water afkomstig van 

aquariums 

 
Figuur 63: Trommelfilter 

 
Figuur 64: Bioreactor 

 
Figuur 65: verzamelput voor 

helofytenfilter 

 
Figuur 66: Zeefbocht 

 
Figuur 67: Belucht deel helofytenfilter 

 
Figuur 68: Niet-belucht deel 

helofytenfilter 

 
Figuur 69: Effluent 
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Bijlage 3: Foto-overzicht van aquacultuur met afvalwaterbehandeling via trommelfilter en MBBR 
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Bijlage 4: Foto-overzicht zuiveringssysteem met trommelfilter en MBBR 
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Bijlage 5: Foto-overzicht hydrocultuur 
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Bijlage 6: Schematisch overzicht in detail van drumfilter en MBBR
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Bijlage 7: Samenvattende tabel met analyseresultaten van het water bij de verschillende toegepaste 

systemen (Gemiddelde ± standaardafwijking). 

  Influent Na bioreactor Belucht  Niet belucht Effluent Verwijdering (%) 

pH             

Normaal systeem 7,33 7,48 7,53 7,52 7,17 - 

Systeemaanpassing 1 7,17 ± 0,13 7,22 ± 0,17 7,26 ± 0,15 7,21 ± 0,20 7,16 ± 0,06 - 

Systeemaanpassing 2 7,43 ± 0,01 7,38 ± 0,00 7,35 ± 0,06 7,30 ± 0,04 7,24 ± 0,00 - 

DO (mg/l)             

Normaal systeem 6,20 6,28 8,12 0,35 2,17 - 

Systeemaanpassing 1 6,97 ± 0,35  7,17 ± 1,12 9,20 ± 0,87 1,95 ± 0,49 3,77 ± 0,65 - 

Systeemaanpassing 2 6,75 ± 0,03 5,18 ± 0,00 1,47 ± 0,57 0,94 ± 0,21 3,93 ± 2,59 - 

EC (µS/cm)             

Normaal systeem 403,00 400,00 431,00 435,00 447,00 - 

Systeemaanpassing 1 414,2 ± 20,62 397,6 ± 26,52 385,6 ± 41,97 382,6 ± 34,69 383,2 ± 38,00 - 

Systeemaanpassing 2 392,5 ± 6,36 379,5 ± 6,36 387,5 ± 19,09 392 ± 9,90 389 ± 8,49 - 

COD (mgO2/l)             

Normaal systeem 27,33 ± 14,14 30,67 ± 4,72 45,67 ± 2,35 15,67 ± 9,43 9,83 ± 3,54 64,03 

Systeemaanpassing 1 24,00 ± 10,28 46,92 ± 16,63 48,17 ± 24,81 29,83 ± 15,96 22,34 ± 7,33 6,93 

Systeemaanpassing 2 14,00 ± 4,71 33,17 ± 15,32 19,00 ± 16,50 20,67 ± 9,43 27,34 ± 16,50 -95,25 

NO3-N (mgNO3-N/l)             

Normaal systeem 15,74 ± 1,42 13,83 ± 1,11 9,43 ± 1,60 7,94  ± 0,13 6,82 ± 2,87 56,63 

Systeemaanpassing 1 14,44 ± 1,29 11,66 ± 1,05 5,51 ± 3,55 6,37 ± 2,87 6,46 ± 3,30 55,28 

Systeemaanpassing 2 18,34 ± 0,51 16,16 ± 1,14 2,80 ± 0,99 2,91 ± 1,20 5,06 ± 1,61 72,42 

TAN (mgN/l)             

Normaal systeem 0,38 ± 0,03 0,70 ± 0,33 0,53 ± 0,07 0,64 ± 0,18 0,40 ± 0,08 -7,16 

Systeemaanpassing 1 0,38 ± 0,08 0,65 ± 0,22 0,35 ± 0,16 0,24 ± 0,07 0,20 ± 0,08 45,68 

Systeemaanpassing 2 0,29 ± 0,01 0,49 ± 0,04 1,51 ± 0,30 1,32 ± 0,04 0,97 ± 0,14 -231,05 

PO4-P (mgPO4-P/l)             

Normaal systeem 0,39 ± 0,02 0,39 ± 0,02 0,51 ± 0,14 0,51 ± 0,15 0,49 ± 0,11 -24,30 

Systeemaanpassing 1 0,34 ± 0,03 0,36 ± 0,04 0,43 ± 0,11 0,42 ± 0,10 0,41 ± 0,09 -19,61 

Systeemaanpassing 2 0,40 ± 0,01 0,39 ± 0,01 0,64 ± 0,01 0,62 ± 0,03 0,58 ± 0,03 -44,11 

Ca (mg/l)             

Normaal systeem 28,58 ± 4,11 29,37 ± 3,45 29,90 ± 2,32 28,22 ± 0,71 28,99 ± 0,27 -1,43 

Systeemaanpassing 1 34,75 ± 1,75 34,99 ± 2,04 35,17 ± 1,15 34,92 ± 1,34 35,36 ± 1,47 -1,78 

Systeemaanpassing 2 30,64 ± 1,33 30,69 ± 2,53 35,05 ± 0,34 34,38 ± 1,22  34,17 ± 1,08 -11,51 

K (mg/l)             

Normaal systeem 83,14 ± 17,23 74,23 ± 11,02 89,30 ± 10,85 83,12 ± 1,38 80,79 ± 0,28 2,83 

Systeemaanpassing 1 55,78 ± 7,78 50,33 ± 8,14 39,76 ± 17,99 39,53 ± 18,26 39,28 ± 18,40 29,58 

Systeemaanpassing 2 59,90 ± 0,73 55,74 ± 0,12 60,23 ± 4,71 60,80 ± 3,11 60,11 ± 3,98 -0,35 

Na (mg/l)             

Normaal systeem 18,34 ± 1,54 18,65 ± 1,15 21,72 ± 2,55 22,86 ± 2,56 22,73 ± 2,48 -23,91 

Systeemaanpassing 1 24,52 ± 1,79 23,61 ± 1,70 29,56 ± 7,49 28,58 ± 5,75 28,65 ± 6,33 -16,84 

Systeemaanpassing 2 23,94 ± 0,87 23,56 ± 1,26 24,87 ± 0,46 24,81 ± 0,96 24,43 ± 1,10 -2,03 

 



8 | P a g i n a  
 

Bijlage 8: Grafisch overzicht van de bekomen verwijderingspercentages tijdens de verschillende 

systemen 

 

 

Bijlage 9: Determinatieweg Macro-invertebraten 

Datum staalname: 27/11/2014 om 12u30 

Determinatieboek: Macro-invertebraten en waterkwaliteit (N. De Pauw en R. Vannevel) 

 Belucht deel 

Oppervlak gedetermineerd: 20x20cm = 0,04m² 

-Poelslak (Lymnaea) 

Hoofdsleutel (pagina 13)  1a  2a 3b 5b  8a  Weekdieren (Mollusca) 

Mollusca (pagina 60)  1a  Slakken (Gasteropoda)  2b  Longslakken (Pulmonata)  13a  

14b  22b  Poelslakken (Lymnalidae)  24b  Poelslak (Lymnaea)  

Aantal = 76 (D) 

-Larvae Thummi-plumosus (Chironomidae) 

Hoofdsleutel (pagina 13)  1a  2b  10a  Vliegen en muggen (Diptera) 

Diptera (pagina 207)  1a  2a  3b  4a  Dans of Vedermuggen (Chironomidae)  Thummi-

plumosus 
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Aantal = 3(B) 

Familie Indicatorgroep Aantal Tolerantieklasse 

Lymnaea Mollusca 76 4 

Chironomidae (C. Thummi-
plumosus) 

Diptera 3 6 

 

Aantal taxa = 2 

Laagste tolerantiescore = 4 Frequentie = 1 

 

 Belucht deel plaats 2 (rechterkant dichtbij overgang belucht – niet belucht) (20x20cm) 

-Poelslak (Lymnaea) 

Hoofdsleutel (pagina 13)  1a  2a 3b 5b  8a  Weekdieren (Mollusca) 

Mollusca (pagina 60)  1a  Slakken (Gasteropoda)  2b  Longslakken (Pulmonata)  13a  

14b  22b  Poelslakken (Lymnalidae)  24b  Poelslak (Lymnaea)  

Aantal = 129 (E) 

-Larvae Thummi-plumosus (Chironomidae) 

Hoofdsleutel (pagina 13)  1a  2b  10a  Vliegen en muggen (Diptera) 

Diptera (pagina 207)  1a  2a  3b  4a  Dans of Vedermuggen (Chironomidae)  Thummi-

plumosus 

Aantal = 2 (B) 

Familie Indicatorgroep Aantal Tolerantieklasse 

Lymnaea Mollusca 129 4 

Chironomidae (C. Thummi-
plumosus) 

Diptera 2 6 

 

Aantal taxa = 2 

Laagste tolerantiescore = 4 Frequentie = 1 

 

 Niet-belucht deel 

 Oppervlak gedetermineerd: 20x20cm = 0,04m² 

-Poelslak (Lymnaea) 

Hoofdsleutel (pagina 13)  1a  2a 3b 5b  8a  Weekdieren (Mollusca) 

Mollusca (pagina 60)  1a  Slakken (Gasteropoda)  2b  Longslakken (Pulmonata)  13a  

14b  22b  Poelslakken (Lymnalidae)  24b  Poelslak (Lymnaea)  

Aantal = 30 (C) 

-Larvae Thummi-plumosus (Chironomidae) 

Hoofdsleutel (pagina 13)  1a  2b  10a  Vliegen en muggen (Diptera) 
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Diptera (pagina 207)  1a  2a  3b  4a  Dans of Vedermuggen (Chironomidae)  Thummi-

plumosus 

Aantal = 61 (D) 

-Pop Chironomidae 

Hoofdsleutel (pagina 13)  1b  12b  Insecten  15b  16b  17b  Poppen  29a  30a  

Vliegen en muggen (Diptera) 

Diptera (poppen) (pagina 223)  Determineersleutel voor poppen (Familie)   1b  2a  3b  5a 

 Dans of verdermuggen (Chironomidae) 

Aantal = 2 (B) 

Familie Indicatorgroep Aantal Tolerantieklasse 

Lymnaea Mollusca 30 4 

Chironomidae (C. Thummi-
plumosus) 

Diptera 61 6 

 

Aantal taxa = 2 

Laagste tolerantiescore = 4 Frequentie = 1 
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