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SAMENVATTING 

 

Het Zero Output Recirculating Aquaculture System – ZORAS heeft bewezen dat het mogelijk is om 

een intensieve kweek van zeebaarzen, met een commercieel gebruikte bezettingsgraad, te laten 

lopen met geen waterverversing en een geringe afvoer van actief slib (biovlokken). 

Daarnaast wordt ook de kwetsbaarheid van het systeem getoond. Door het falen van één pomp 

binnen het systeem, is het volledige ZORAS gecrasht. Daarnaast hebben kleine foutjes in de 

constructie van ZORAS, zoals de keuze van de diameter van de afvoerbuis vistank-drumfilter, voor 

bijkomende moeilijkheden gezorgd. Daarom kan een dergelijk systeem dan ook pas op commerciële 

basis gebruikt worden, wanneer voldoende back-up systemen zijn voorzien en alle details tijdens de 

constructie goed zijn nagerekend.   

Verder duurt het een ganse tijd vooraleer er een evenwicht wordt gevonden tussen de verschillende 

filtereenheden, resp. denitrificatiefilter (DNF) en biovlokreactor.  

Door te zorgen voor een voldoende verval tussen de verschillende filtereenheden, is het mogelijk het 

aantal pompen te reduceren tot twee: één voor het oppompen van het water na het biologisch filter 

naar de vistank en één voor het oppompen van water na het biologisch filter naar de sproeikoppen 

van het mechanisch filter. De discontinue voeding van de biovlokreactor vanuit het mechanisch filter 

zorgt echter voor een bijkomend probleem, namelijk dat tijdens het sproeien het debiet voor korte tijd 

hoog is, waardoor er een uitstroom van particulair materiaal uit resp. de biovlokreactor en DNF 

plaatsvindt. Dat euvel werd grotendeels opgelost door de overloop van de biovlokreactor naar het 

DNF te verkleinen, maar beter is het misschien om het effluent van de drumfilter apart op te vangen 

en dan continu traag naar de biovlokreactor over te pompen.  

Door gebruik te maken van een fractioneerkolom met ozon is het mogelijk de turbiditeit, alsook de 

COD en BOD5 laag te houden. 

Door het vroegtijdig crashen van het systeem, kon de kweek van prooidieren op biovlokken niet 

geoptimaliseerd worden. Diverse pogingen, met verschillende prooi-organismen en in verschillende 

ontwikkelingsstadia hebben gefaald. 

 

 

 

 

  

 

  



Zero Output Recirculating Aquaculture System - ZORAS 

1 

1. UITGANGSITUATIE  

De Vlaamse aquacultuur is voor het ogenblik nog vrijwel onbestaand. Eén van de hindernissen voor 

de ontwikkeling van aquacultuur in Vlaanderen is dat, zelfs met gebruik van intensieve 

recirculatiesystemen (Recirculating Aquaculture System – RAS), het verbruik van water nog steeds 

groot is. Zo heeft een snoekbaarskwekerij met een jaarlijkse productie van 75 ton en met een 

dagelijkse waterverversing van 10%, ongeveer 70 m³ water nodig per dag. Bij een 100 ton 

tarbotkwekerij met een jaarlijkse productie van 100 ton, werkend met een traditioneel 

recirculatiesysteem (RAS), bedraagt het volume aan spuiwater ongeveer 180 m³ per dag. Daarnaast 

produceert deze ook nog eens dagelijks meer dan 15 kg mest, met een N-concentratie van 3 kg/dag 

en een P-concentratie van 0.64 kg/dag. Een dergelijk volume aan spuiwater dient dagelijks vervangen 

te worden door vers zeewater. Dat tevens voor logistieke problemen zorgt inzake de aan- en afvoer 

van zeewater. 

Ook bij zoetwater is het intrekken van water met een goede kwaliteit problematisch. Zo zijn diepe 

grondwaterwinningen sinds 2005 geen evidentie meer. Deze worden, omwille van overbemaling, nog 

maar beperkt hervergund, waarbij ook het vergund oppompvolume wordt gereduceerd. Alternatieve 

waterbronnen zijn: open putwater, oppervlaktewater, drainagewater, e.d., maar deze zijn van 

mindere kwaliteit en hebben een te hoog gehalte aan niet-gewenste stoffen, zoals roetdeeltjes, ijzer, 

ammonium, nitraat en/of bacteriën. Anderzijds is leidingwater veel te duur.  

Bovendien veroorzaakt het spuien van een dergelijke hoeveelheid water ook een verlies aan warmte 

(temperatuur optimaal voor de kweek van de meeste commercieel aquatische organismen > 18°C), 

terwijl het nieuwe water dient opgewarmd te worden. Daarnaast moet de hoeveelheid geloosd 

water voldoen aan de milieunormen. Indien dat niet het geval is, dient men het te lozen afvalwater 

bijkomend een waterbehandeling te geven, teneinde te voldoen aan de lozingsnormen, of dienen 

lozingspremies betaald te worden. Dit zorgt voor extra kosten. Kortom, het reduceren van 

effluentwater in de aquacultuur is niet alleen economisch interessant, maar zorgt ook voor een 

duurzame benutting van water en energiebronnen.  
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2 ONTWIKKELINGEN EN BEHOEFTEN 

De aquacultuur is wereldwijd de snelst groeiende tak van de voedselproductie. Voor het 

ogenblik is ongeveer de helft van de visproducten die op wereldvlak worden geconsumeerd 

afkomstig uit de aquacultuur. De forse groei van de aquacultuur in andere delen van de 

wereld staat echter in schril contrast met de stagnerende productie binnen de EU. De 

aquacultuur in de EU-28 is op jaarbasis goed voor een productie van 1,3 miljoen ton 

visserijproducten, met een waarde van maar liefst drie miljard euro. Ondanks het feit dat de 

EU de laatste jaren veel inspanningen heeft geleverd op het vlak van onderzoek en 

technologische ontwikkeling in de visteelt, wordt dit echter niet vertaald in hogere 

productiecijfers. Daarom roept de Europese Unie de lidstaten op om te investeren in de 

duurzaamheid en concurrentiekracht van haar aquacultuur. In haar ontwikkelingsstrategie 

noemt de EU duurzaamheid, zowel economisch, ecologisch als maatschappelijk, waarbij een 

verminderde afhankelijkheid van vismeel en visolie, verhoogde welzijn, en de verdere 

ontwikkeling van recirculatiesystemen belangrijke speerpunten voor de toekomst van 

Europese aquacultuur (EU, COM(2002)511) zijn. 

In België wordt jaarlijks ongeveer 240.000 ton vis geconsumeerd waarvan 22.000 ton 

afkomstig is uit de Belgische visserij en minder dan 50 ton uit de Belgische aquacultuur.  

Daarom is de interesse in aquacultuur binnen Vlaanderen de laatste jaren sterk toegenomen, 

waarbij diverse onderzoekscentra, zoals UGent, KULeuven, Hogeschool Roeselare, Hoge 

school Sint Niklaas, POVLT-Beitem, Kruishoutem, en het ILVO onderzoek verrichten naar de 

mogelijkheden voor aquacultuur binnen Vlaanderen. De ontwikkeling van de aquacultuur in 

Vlaanderen wordt echter initieel gehinderd door de strenge milieu-eisen inzake 

grondwaterwinning, mestproductie en het spuien van afvalwater. Het oplossen/wegwerken 

van deze factoren kan de opstart van visteelt binnen Vlaanderen vergemakkelijken. 

 

Reststromen in aquacultuur 

De reststromen in aquacultuur bestaan voornamelijk uit effluent water (vervuild met 

organische en anorganische opgeloste stoffen), alsook de aanwezigheid van organisch en 

anorganisch particulair materiaal. Deze reststromen ontstaan doordat vissen niet alle 

nutriënten, die via het voer aan het kweeksysteem wordt toegevoegd, door de vis worden 

vastgelegd in massa (groei). 

 

Effluentwater 

Doordat het effluent water vervuild is met organische en anorganische opgeloste stoffen, is 

het niet mogelijk het effluent water rechtstreeks op het oppervlaktewater te lozen, tenzij het 
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voldoet aan de richtwaarden opgegeven in Bijlage 2.3.1. Basismilieukwaliteitsnormen voor 

oppervlaktewater in Vlarem II. Een alternatief is het lozen van effluentwater op de riolering. 

Gezien aquacultuur gezien wordt als een agrarische activiteit, betekent dat in de meeste 

gebieden waar aquacultuur kan plaatsgrijpen er geen rioleernetwerk is voorzien.  Bovendien 

gaat het lozen van effluentwater meestal gepaard met lozingsheffingen. Verder kan zoutrijk 

effluentwater (uit een zeewater recirculatiesysteem) sowieso niet op de riool geloosd 

worden, vanwege de hoge saliniteit en de daaraan gekoppeld hoge chloride concentratie.  

 

Tabel 1. Bijlage 1 van VLAREM I over hinderlijk beschouwde inrichtingen en hun indeling in klassen – 
Rubriek 3 Afvalwater en koelwater. 

 Klasse 

   

4 Het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van 
bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer van de in 2C bij tiotel I van het 
Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat [in concentraties hoger dan de 
indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” 
van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het Vlarem], met een debiet: 

 

  1° tot en met 2 m³/h 
a) wanneer het bedrijsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan 
voormelde concentraties bevat 
b) wanneer het bedrijsafvalwater één of meer gevaarlijke stoffen hoger 
dan voormelde concentraties bevat 

 
3 
 
 
2 

  2° van meer dan 2 m³/h tot en met 100 m³/h 2 

  3° van meer dan 100 m³/h 1 

6 Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van  het lozen van het effluentwater 
en het ontwateren van de bijhorende slibproductie: 

 

 3. Voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in 
bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in 
concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het 
uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater, met uitzondering van de in 
rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen, met een effluent: 

 

  1° tot en met 5 m³/h 
a) wanner het effluentwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde 
concentraties bevat 
b) wanneer het bedrijsafvalwater één of meer gevaarlijke stoffen hoger 
dan voormelde concentraties bevat 

 
3 
 
2 

  2° van meer dan 5 m³/h tot en met 50³/h 2 

  3° van meer dan 50 m³/h 1 

 

Mestproductie 

Het particulair materiaal (> 30µm) wordt uit het kweekmedium gefilterd door het 

mechanisch filter in het recirculatiesysteem. Deze filtering is noodzakelijk om de hoeveelheid 

particulair materiaal in suspensie (Total Suspended Solids – TSS) laag te houden in het 

kweekmedium. De maximum toegelaten TSS concentratie in het kweekmedium loopt nogal 

uiteen en is inherent verbonden aan de doelsoort, 15 mg/l (FIFAC) tot 40 mg/l (Muir (1982). 

Voor het direct lozen van het residu van het mechanisch filter, dient men rekening te houden 
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dat de hoeveelheid aan gesuspendeerde stoffen (TSS) kleiner of gelijk moet zijn aan 25 mg/l 

(Vlarem II). 

Gezien het hoge vochtgehalte van de mest uit de viskwekerij, wordt de vaste mestfractie 

aangeduid als spuislib. Het lage droge stof gehalte (1.4 – 2.6 %)  van het spuislib (Chen et al., 

1993) is de voornaamste beperkende factor voor de toepassing in de courant gebruikte 

mestverwerkingstechnieken. Wanneer men rekening houdt met het feit dat ongeveer 25% 

van de voedergift resulteert in mest (droge stof), dan kan men stellen dat een tarbotkwekerij 

met een jaarlijkse productie van 100 ton een mestproductie kent van 61 kg mest (droge 

stof)/dag (voedergift = 245 kg/dag) of 22.4 ton mest (droge stof)/jaar. Met een gemiddeld 

droge stof gehalte van 2% is dat jaarlijks 1120 ton spuislib (onverwerkt). 

Verder indikken van de mestfractie, door sedimentatie, coagulatie/flocculatie, opslag in 

GeoTextile zakken en/of bandfilters verhoogt de verwerkingsmogelijkheden, maar tegelijk 

ook de kosten. Daarnaast is de samenstelling van het spuislib niet ideaal als plantenvoeding. 

Hoewel het spuislib hoge hoeveelheden stikstof (N) en fosfor (P) bevat, bezit het een lage 

concentratie aan kalium (K). Bovendien is het overgrote deel van het stikstof organisch 

gebonden, zodat deze pas opneembaar is voor planten na decompositie van het spuislib door 

micro-organismen (Bergheim et al., 1993).  
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Tabel 2. Bijlage 1 van VLAREM I over hinderlijk beschouwde inrichtingen en hun indeling in klassen – 
Rubriek 28 Mest en meststoffen. 

 Klasse 

2 “Opslagplaats van dierlijke mest, waaronder eveneens verstaan de natuurlijke 
afvalstoffen van visteeltbedrijven.” 

 

 a) in een gebied ander dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische 
gebieden: 

 

  1.  van 2 m³ tot en met 10 m³ 3 

  2. van meer dan 10 m³ tot en met 100 m³ 2 

  3. van meer dan 100 m³ 1 

 b) in een woongebied met een landelijk karakter:  

  1° van 5 m³ tot en met 100 m³ 3 

  2° van meer dan 100 m³ tot en met 1.000 m³ 2 

  3° van meer dan 1.000 m³ 1 

 c) in een agrarisch gebied:  

  1° van 10 m³ tot en met 5.000 m³ 3 

  2° van meer dan 5.000 m³ 2 

3 Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, met uitzondering 
van de installaties voor de bewerking en/of verwerking van dierlijke mest zoals 
bedoeld in de rubrieken 9.3. tot en met 9.8, met een bewerkings- of 
verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: 

 

 a) 2 ton en met 1.000 ton mest 2 

 b) 1.000 ton tot en met 25.000 ton mest 1 

 c) meer dan 25.000 ton mest 1 

 

Vervangwater 

Bij het gebruik van traditionele RAS dient er dagelijks een hoeveelheid water in het 

kweeksysteem vervangen te worden. Dat komt doordat er tijdens het mineralisatie- en 

nitrificatieproces (biofiltratie) bepaalde schadelijke stoffen worden omgezet in minder 

schadelijke stoffen, zoals nitraten, fosfaten en diverse zouten, die grotendeels in het 

kweekmedium blijven. Door hun opstapeling kunnen zij een drempelwaarde bereiken, 

waarop ze een schadelijke uitwerking krijgen op de kweeksoort, met als resultaat een 

groeivertraging, verminderde ziekte- en stressresistentie, verhoogde mortaliteit, e.d., wat de 

productie vermindert. De graad van opstapeling van de diverse producten is voornamelijk 

afhankelijk van de hoeveel voedergift, de voedersamenstelling en het volume aan water in 

het RAS.  

Om de verschillende stoffen onder de drempelwaarde te houden waar ze toxisch worden, 

dient men een deel van het kweekmedium af te laten (het spui- of effluentwater) en te 

vervangen  door water van een goede kwaliteit. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van 

leidingwater, oppervlakte water (meren, rivieren, kanalen en sloten), hemelwater of 

grondwater. 

Leidingwater wordt afgeleverd door een drinkwatermaatschappij en is vrij duur, waardoor 

het niet als dusdanig als een alternatief kan beschouwd worden, tenzij als noodoplossing. 
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Wanneer gebruik gemaakt wordt van oppervlaktewater, dan dient de kwaliteit ervan zeer 

goed te zijn. Daarbij moet men rekening houden met seizoenale effecten. Zo gaat de 

kwaliteit van het oppervlaktewater tijdens periodes van langdurige droogte snel achteruit, 

omdat er geen verdunning optreedt door hemelwater. In sommige gevallen kan 

oppervlaktewater van goede kwaliteit direct gebruikt worden. Bij gebruik van hemelwater 

dient men een voldoende grote opvang te voorzien en bijkomende zuivering voor het filteren 

van roetdeeltjes en andere onzuiverheden en systemen voorzien voor algenbestrijding. 

Voor het inwinnen van grondwater in Vlaanderen is een vergunning noodzakelijk. Bij de 

adviesverlening door de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer voor 

vergunningsaanvragen wordt rekening gehouden met onder meer de basisdoelstellingen uit 

de Kaderrichtlijn Water. Voor waterlichamen die, conform de Kaderrichtlijn Water, als 

bedreigd of kwetsbaar gekarakteriseerd zijn, worden via de vergunning beperkingen 

opgelegd, zoals het verkorten van de vergunningsperiode (2 - 5 jaar), het limiteren van het 

vergunde debiet, het opleggen van bijzondere voorwaarden (zoals het inzetten van 

alternatieve bronnen, het uitvoeren van een wateraudit of waterbalansstudie en/of het 

monitoren van de peilen). Deze beperkingen komen bovenop de sectorale voorwaarden (zie 

VLAREM II). Voor het winnen van grondwater zijn er slechts twee uitzonderingen niet 

ingedeeld in VLAREM (winningen met een handpomp en winningen minder dan 500 m³/jaar 

waarvan het water alleen voor huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt). De overige 

grondwaterwinningen zijn ingedeeld als klasse 1, 2 of 3. Voor klasse 1 en 2 geldt een 

vergunningsplicht en voor klasse 3 een meldingsplicht. De indelingslijst is terug te vinden als 

bijlage bij VLAREM I, waarbij het winnen van grondwater is opgenomen onder de rubriek 53. 
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Tabel 3. Bijlage 1 van VLAREM I over hinderlijk beschouwde inrichtingen en hun indeling in klassen – 
Rubriek 53 Winning van grondwater. 

 Klasse 

8 Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze 
bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 

 

  1° van minder dan 500 m
3
/jaar 3 

  2° van 500 m
3
/jaar tot 30.000 m

3
/jaar 2 

  3° van 30.000 m
3
/jaar of meer 1 

 

Bovenop het vergunningsbeleid is er ook het heffingenbeleid, dat zowel sturend als 

financierend werkt. Door het verduren van het heffingenbeleid, kunnen zo investeringen 

door de sectoren inzake duurzaam watergebruik, aanwenden van alternatieve bronnen en 

het gebruik van de best beschikbare technieken en/of waterbesparende technieken, 

gestimuleerd worden. De inkomsten uit het heffingenbeleid worden samengebracht in het 

MINA-fonds. De heffingsformule maakt gebruik van een laag- (heeft betrekking op een 

hydrogeologische hoofdeenheid - HCOV-code en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel 

een verscherpt heffingenbeleid vereisen) en een gebiedsfactor (dient voor het differentiatie 

in de heffing van een lokale laag). Hiervoor is in de sectorale vergunningsvoorwaarden van 

VLAREM II – Artikel 5.53.3.1. de verplichting opgenomen om voor het eerste aftakpunt van 

de grondwaterwinning een debietmeter te plaatsen.  

Andere VLAREM rubrieken die van belang zijn voor grondwater zijn: 

Tabel 4. Bijlage 1 van VLAREM I over hinderlijk beschouwde inrichtingen en hun indeling in klassen –  

Rubriek 52 Lozingen in grondwater. 

 Klasse 

(Indirecte lozing in grondwater alsmede andere niet-elders ingedeelde handelingen die 
het grondwater kunnen verontreinigen.) 

 

Elke directe lozing in grondwater van gevaarlijke stoffen bedoeld in Bijlage 2B bij titel I 
van het VLAREM, alsmede elke indirecte lozing van gevaarlijke stoffen bedoeld in lijst 1 
van dezelfde bijlage, is verboden krachtens het decreet van 24 januari 1984 houdende 
maatregelen inzake het grondwaterbeheer en zijn uitvoeringsbesluiten. Elke directe 
lozing in grondwater van andere dan gevaarlijke stoffen wordt beschouwd als een 
kunstmatige aanvulling van grondwater. 

 

1 Handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszone type I, II of 
III, voor zover ze niet verboden zijn krachtens het decreet van 24 januari 1984 
houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en zijn 
uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van de uitspreiding van meststoffen en 
andere stoffen voor gebruik in land- en tuinbouw mits de opgelegde normen of 
toegelaten hoeveelheden worden nageleefd. 

 

 1 Indirecte lozing in grondwater van de gevaarlijke stoffen bedoeld in de 
bijlage 2B bij titel I van het VLAREM: 
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  1° indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater 2 

  2° indirecte lozing van bedrijfsafvalwater in grondwater 1 

  3° niet-elders ingedeelde handeling waarbij de voormelde gevaarlijke 
stoffen worden gebruikt, uitgestrooid of verwijderd of met het oog op 
de verwijdering ervan worden gestort en die een indirecte lozing tot 
gevolg zou kunnen hebben. 

1 

 2 Binnen de beschermingszones type III: niet-elders ingedeelde 
handelingen die krachtens artikel 3 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de 
handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones 
verboden zijn binnen de beschermingszones type II. 

2 

2 Handelingen buiten de waterwingebieden en de beschermingszone type I, II of 
III:  indirecte lozing in grondwater van de gevaarlijke stoffen bedoeld in de 
bijlage 2B bij titel I van het VLAREM, met uitzondering van de uitspreiding van 
meststoffen en andere stoffen voor gebruik in land- en tuinbouw mits de 
opgelegde normen of toegelaten hoeveelheden worden nageleefd. 

 

  1° indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater 3 

  2° indirecte lozing van bedrijfsafvalwater in grondwater 2 

  3° niet-elders ingedeelde handeling waarbij de voormelde gevaarlijke 
stoffen worden gebruikt, uitgestrooid of verwijderd of met het oog op 
de verwijdering ervan worden gestort en die een indirecte lozing tot 
gevolg zou kunnen hebben. 

1 

 

Tabel 5. Bijlage 1 van VLAREM I over hinderlijk beschouwde inrichtingen en hun indeling in klassen –  

Rubriek 54 Het kunstmatig aanvullen van grondwater (andere dan deze bedoeld in rubrieken 52 
en 57.3). 

 Klasse 

1 Het kunstmatig aanvullen van grondwater op directe wijze (via geboorde 
putten) 

1 

2 Het kunstmatig aanvullen van grondwater op indirecte wijze (via waterbekkens 
of vijvers) 

Uitzondering: vallen niet onder deze indelingsrubriek, de infiltratie van niet-
verontreinigd hemelwater alsook de irrigatie met niet-verontreinigd water: 

 Die noodzakelijk is: 
o Om het gebruik en/of de exploitatie van bouw of weiland 

mogelijk te maken of houden; 
o Voor het behoud van een ecosysteem; 

 Via waterbekkens voor de openbare watervoorziening. 

1 

3 Werkzaamheden voor het kunstmatig aanvullen van grondwater wanneer het 
jaarlijks volume aangevuld water 10 miljoen m³ of meer, resp. de capaciteit van 
2500 m³ per dag of meer bedraagt (Er kan een overlapping zijn met de 
rubrieken 54.1 en 54.2. 
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Tabel 6. Bijlage 1 van VLAREM I over hinderlijk beschouwde inrichtingen en hun indeling in klassen –  

Rubriek 56 Stuwen en overbrenging van water. 

 Klasse 

1 Overbrenging van water, ander dan overbrenging van via leidingen aangevoerd 
drinkwater: 

 

  1° projecten voor de overbrenging van water tussen de 
stroomgebieden wanneer deze overbrenging ten doel heeft eventuele 
waterschaarste te voorkomen en de hoeveelheid overgebracht water 
75 miljoen m³ of meer per jaar bedraagt. 

1 

  2° in alle andere gevallen, projecten voor de overbrenging van water 
tussen stroomgebieden wanneer het meerjarig gemiddelde jaardebiet 
van het bekken waaraan het water wordt onttrokken meer bedraagt 
dan 2000 miljoen m³ en de hoeveelheid overgebracht water 5% van dit 
debiet overschrijdt. 

1 

 

Bovendien kunnen bij gebruik van grondwater ook nog extra kosten bijkomen voor de 

zuivering van ijzer, mangaan, ammonium en sulfiden. 

 

Innovaties op het gebied van RAS 

In 2008 – 2009 werd op het ILVO een IWT KMO-Innovatiestudie (Type 3) uitgevoerd: 

“Intensieve kweek van garnalen met volledige recirculatie”. Het doel van deze studie was om 

een conventioneel recirculatiesysteem te koppelen aan een heterotroof systeem of 

zogenaamd bioflocsysteem, om zo de hoeveelheden geloosd water en meststoffen, evenals 

de voederconversie naar beneden te brengen. Heterotrofe systemen worden reeds met 

succes toegepast bij de kweek van tropische garnalen en tilapia, maar het innovatieve aan 

het project was de combinatie van een bioflocsysteem en een klassiek mineralisatie en 

nitrificatie systeem, samen met de kweekdieren in één tank. Het resultaat van deze studie 

was zeer gunstig en biedt de mogelijkheid om postlarven (PL’s) van tropische garnalen, 

Litopeneaus vannamei te kweken van 0.1 g tot 30 g in 6 maanden tijd, zonder gebruik te 

maken van waterverversing.  Het nadeel van het systeem is echter dat het enkel te gebruiken 

is met tropische garnalen, katvis en tilapia, omdat bij deze soorten niet het risico bestaat van 

dichtslibben van kieuwen door de biovlokken.  
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3 DOELSTELLING 

De uitdaging van het project is een RAS te ontwikkelen, waarbij de hoeveelheid spuiwater en 

mest tot een minimum worden gereduceerd. Hierbij wordt gedacht om de verschillende 

auto- en heteretrofe systemen te combineren op een zodanige wijze dat het kweekmedium 

vrij blijft van overdadig particulair materiaal (< 10 mg/l). Hierbij zullen de verschillende 

trofische systemen geanalyseerd worden op hun bacteriële gemeenschappen, hun evolutie 

in de tijd en hun samenstelling in relatie tot de nutriëntenstromen. 

 

4 WERKPAKKET 1. OVERZICHT VAN BESTAANDE FILTRATIETECHNIEKEN 

IN DE AQUACULTUUR 

In dit werkpakket wordt een overzicht gegeven van de soorten filters (mechanisch,  

biologisch en denitrificerend) die gebruikt worden in RAS. Daarnaast wordt voor elk van de 

filtertechnieken de voor- en nadelen opgesomd. Deze oplijsting is noodzakelijk om de juiste 

filtertechniek te identificeren voor ons praktijkmodel, om te komen tot een Zero Output RAS 

(ZORAS). 

4.1 Mechanische filters 

Vaste stoffen kunnen op 3 verschillende manieren verwijderd worden uit het water 

(Timmons en Ebeling, 2007): 

1. Scheiding op basis van zwaartekracht met behulp van bezinkingstanks, hydrocyclonen en 

wervelafscheiders 

2. Scheiding op basis van captatie met microscreen filters, granulaire media filters en 

poreuze media filters. 

3. Scheiding op basis van flotatie, waarbij de partikels aan luchtbellen hechten. 

 

Tabel 7. (Timmons en Ebeling, 2007) geeft de belangrijkste eigenschappen van de 

verschillende mechanische filters weer. 
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Tabel 7. eigenschappen van verschillende technieken om vaste stoffen te verwijderen uit RAS 

(referenties in tabel terug te vinden in Timmons en Ebeling, 2007).

 

4.1.1 Scheiding op basis van zwaartekracht 

4.1.1.1. Bezinkingstank 

Bezinking is gebaseerd op het verschil in massadichtheid tussen de vaste stoffen en 

het water. Om een optimale bezinking te bekomen is het noodzakelijk dat de 

turbulentie tot een minimum wordt herleid. Bezinkingstanks zijn zeer effectief indien 

ze goed ontworpen werden (Figuren 1 & 2).  

 

Voordelen: 

• Goedkoop in onderhoud en installatie 

• Laag energieverbruik 

 

Nadelen: 

• Kleine opgeloste vaste stoffen (< 100µm) worden slecht verwijderd 

• Meer arbeidsintensief dan echte mechanische filters 

• De bezinkingstanks nemen een groot grondoppervlak in tegenover andere 

filters 

• De bezonken stoffen blijven in de tank tot deze gereinigd wordt 

• Slecht design zorgt voor heroplossing van stoffen 
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FIGUUR 1. VOORBEELD VAN EEN BEZINKINGSTANK. (BRON: AG.ARIZONA.EDU) 

 

 

FIGUUR 2. DESIGN VAN EEN SEDIMENTATIETANK. (BRON: TIMMONS EN EBELING, 2007) 

4.1.1.2. Hydrocyclonen en wervelafscheiders 

Deze filters zijn gebaseerd op het principe van centrifugale sedimentatie. De 

draaiende beweging wordt verkregen door transversaal acentrische inplanting van de 

wateraanvoer. De partikels worden door hun inertie naar de buitenkant van de tank 

getransporteerd en bezinken daar door adhesie/gravitatie. Een klein gedeelte van 

het water (dat de partikels bevat) wordt onderaan afgevoerd als “underflow” (5-10% 

van totale flow). Het overige water verlaat de tank via de “overflow” (Figuur 3).  

 

Voordelen: 

• Slechts ¼ van de grondoppervlakte van bezinkingstanks nodig 

 

Nadelen: 

• Niet geschikt voor het verwijderen van kleine partikels (< 50µm) 

• Duur 
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FIGUUR 3: HYDROCYCLOON (BRON: TIMMONS EN EBELING, 2007). 

 

 

4.1.2. Scheiding op basis van captatie 

4.1.2.1. Microzeeffilters 

Microzeeffilters zijn bekleed met een filtergaas (30-100µm) waarover het water gepompt 

wordt. De partikels blijven op het gaas kleven waardoor het regelmatig of continu gereinigd 

moet worden, bijvoorbeeld via backwashing. In de aquacultuur worden drie types van 

microzeeffilters gebruikt: drumfilters, discfilters en de schuine bandfilter.  

Bij de drum- (Figuur 4) en discfilter (Figuur 5) wordt het vuile water in de draaiende trommel 

gepompt. Het water stroomt door het filtergaas naar buiten, terwijl de partikels worden tegen 

gehouden. Een backwash-systeem zorgt voor de reiniging van het filtergaas. 

  

 
FIGUUR 4: DRUMFILTER (BRON: HYDROTECH) 
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FIGUUR 5: DISCFILTER (BRON: HYDROTECH) 

 

 

De bandfilter (Figuur 6) werkt volgens hetzelfde principe. Het filtergaas is echter niet op een 

trommel bevestigd maar op een lopende band. 

 

 
FIGUUR 6: SCHUINE BANDFILTER (BRON: HYDROTECH) 
1. SLIBTOEVOER RUIMTE    6. AFVOER 

2. FILTERBAND     7. BY-PASS 

3. ONTWATERD SLIB     8. AANVOER 

4. VERZAMELBAK VOOR VASTE STOFFEN   9. TANK AFVOER (DRAIN) 

5. BACKWASH SYSTEEM     10. BACKWASH REJECT OUTLET 

 

Algemene voordelen: 

• weinig arbeidsintensief 

• weinig vloerruimte nodig 

• weinig drukverlies 

• energieverbruik 6 tot 8 maal lager dan bij zandfilters (Hydrotech) 

 

Specifieke voordelen: 

1. drumfilter: 

• continue backwashing 
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2. disc filter: 

• continue backwashing 

• lage investeringskost (minder dan drumfilters) 

• groter filteropplervlak dan drumfilters 

 

3. bandfilter: 

• lage onderhoudskost 

• kosteneffectief bij grote waterstroom 

• partikels worden voorzichtig verwijderd 

 

Algemene nadelen: 

• niet geschikt voor het verwijderen van kleine partikels (< 30µm). 

 

Specifieke nadelen: 

1. drum- en disc filter: 

• hoog backwash volume vereist 

• vermalen van grote partikels, waardoor deze toch door de mazen ontsnappen 

• door de verticale oriëntatie van de zeefgazen worden de partikels minder snel 

verwijderd 

 

2. bandfilter 

• relatief hoge investeringskost bij een kleine waterstroom 

 

4.1.2.2. Granulaire Media (GM) 

Het water loopt door een bed van granulair materiaal waarbij de vaste stoffen achterblijven op 

dit medium. Er bestaan een hele reeks variaties op de GM filters, maar in grote lijnen volgen ze 

allemaal hetzelfde principe. Alle types hebben nood aan backwashing of een  andere manier 

van reinigen om de filtratiecapaciteit hoog te houden. Verschillende GM filters, zoals de bead 

filters en de upflowing sand filters, functioneren ook als biofilter (zie verder, ondergedompelde 

filters). 

 

Het medium van deze filters kan bestaan uit zand, silicium, anthraciet, gravel, … en dit zowel 

met één medium als met een combinatie van meerdere (Figuur 7). 
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Timmons en Ebeling (2007) onderscheiden volgende types GM filters: 

• Conventional monomedium downflow filter (figuur 7a) 

• Conventional dualmedium downflow filter (figuur 7b) 

• Conventional monomendium deep-bed downflow filter (figuur 8) 

• Continuous backwash deep-bed upflow filter 

• Pulsed-bed filter 

• Traveling-bridge filter 

• Synthetic-medium filter 

• Pressure filter 

 

 

FIGUUR 7: (a) CONVENTIONAL MONOMEDIUM DOWNFLOW FILTER EN (b) CONVENTIONAL DUALMEDIUM DOWNFLOW FILTER. (BRON: 

BUKHARI) 
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FIGUUR 8: CONVENTIONAL MONOMEDIUM DEEP-BED DOWNFLOW FILTER. (BRON: BUKHARI) 

4.1.2.3. Poreuze Media (PM) filters 

Bij PM filters loopt het water door een poreus medium waardoor de partikels uit het water 

worden gefilterd. Deze filters verstoppen zeer snel, maar zijn zeer geschikt voor het 

verwijderen van kleine partikels. Ze worden daarom gebruikt voor het “polijsten” van het 

inkomende water of in een bepaalde stap van het reciculatieproces. 

 

Voordelen: 

• zeer effectief in het verwijderen van kleine partikels 

 

Nadelen: 

• erg onderhevig aan verstopping 

• groot drukverlies 
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4.1.3. Scheiding op basis van flotatie 

Het scheiden van particulair materiaal in water op basis van flotatie of schuimfractionering steunt op 

het principe van hydrofobe moleculen/deeltjes. Door de vorming van belletjes in het water gaan de 

hydrofobe deeltjes zich aan de grenslaag lucht/water hechten. Hierdoor krijgen de luchtbelletjes een 

mantel van hydrofobe deeltjes (proteïnen), die fungeren als surfactanten en de luchtbellen stabieler 

maken. Deze luchtbelletjes met een mantel van hydrofobe moleculen stijgen naar het oppervlak en 

vormen daar schuim. Door de aanwezigheid van de surfactanten stapelt het schuim zich op en wordt 

door het nieuw gevormd schuim naar boven geduwd, terwijl het schuim gedraineerd wordt van 

water, waarna het overloopt in een opvangbeker of –tank (Figuur 9 & 10). De BioFoam Filter 

combineert schuimfractionering met een biologische filter. 

 

FIGUUR 9: SCHUIMFRACTIONERING OP BASIS VAN EEN AIR LIFT (BRON: TIMMONS AND EBELING, 2007) 

 

FIGUUR 10: SCHUIMFRACTIONERING OP BASIS VAN EEN VENTURI. (BRON: TIMMONS EN EBELING, 2007) 
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Voordelen: 

• Kan kleine partikels (<30µm) verwijderen. 

 

Nadelen: 

• Kan enkel gebruikt worden in zeewater reciculatiesystemen of door gebruik te maken 

van surfactantproducten. 

 

4.2 Biofilters 

Biofilters zijn een essentieel deel van een recirculatiesysteem, ze zorgen voor de omzetting van het 

zeer giftige ammoniak over nitriet naar het minder giftige nitraat. Er bestaan verschillende types 

biofilters (Figuur 11, tabel 8) welke besproken zullen worden in dit document.  

De aanwezige ammoniak bestaat uit de niet-geioniseerde ammonia-stikstof (NH3-N) en de 

geïoniseerde ammonium-stikstof (NH4
+-N). Deze twee samen worden totaal ammonia-stikstof (TAN) 

genoemd. 

Volgens Timmons en Ebeling (2002) heeft een ideale biofilter de volgende eigenschappen: 

• heeft een maximale substraatoppervlakte 

• verwijdert 100% van het inkomende ammoniak 

• genereert zo weinig mogelijk nitraat 

• maximaliseert de zuurstoftransfer 

• heeft een kleine voetafdruk 

• gebruikt goedkope media 

• heeft een minimaal drukverlies 

• heeft weinig onderhoud nodig 

• verzamelt geen vaste stoffen 
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FIGUUR 11: ORGANISATIEBOOM VAN DE VERSCHILLENDE BIOFILTERS (NAAR MALONE & PFEIFFER, 2006) 

 

Tabel 8. Overzicht verschillende biofilters met hun karakteristieken 

Type Substraat O2-transport-

mechanisme 

Onderhoud 

biofilm 

Substraatopp. 

(m²/m³) 

Nitrificatie 

snelheid  

Bron 

RBC Parallelle platen trapsgewijs vervelling 200 

 

300 

76 g TAN/m³/dag 

 

0.34-1.2 g TAN 

/m²/dag 

Losordo et 

al., 1999 

Timmons & 

Ebeling, 2010 

Druppelfilter Open drager-

materiaal 

trapsgewijs vervelling 330 

 

110-300 

90 g TAN/m³/dag 

 

0.1-0.9 g 

TAN/m²/dag 

 

Losordo et 

al., 1999 

Timmons & 

Ebeling, 2010 

Beadfilter Beads Ø 2-4mm stroming backwashing 1150-1475 325 g TAB/m³/dag Losordo et 

al., 1999 

Timmons & 

Ebeling, 2010 

Moving Bed Plastiek 

materiaal 

directe beluchting slijtage 800-1150  Losordo et 

al., 1999 

Timmons & 

Ebeling, 2010 

Onderge- 

dompeld  

Stenen Ø 5 cm stroming geen 75 - 200  Losordo et 

al., 1999 

Timmons & 

Ebeling, 2010 

Microbead 1 mm beads stroming slijtage 3936 1 kg TAN/m³/dag Timmons & 

Ebeling, 2010 

Zwevend bed Zand 

Beads 

stroming slijtage 4000-45000 

1050 

 Timmons & 

Ebeling, 2010 

biofilters 

suspended growth  

fixed film 

emerged 

RBC  
(incl. biodrum) 

druppel 

submerged 

packed ondergedompeld 

expandable (floating) bead 

expanded 

fluidized bed 

microbead 

moving bed 
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4.2.1. Ondergedompeld biofilter 

Een ondergedompeld biofilter bestaat uit een bak die gevuld is met substraat (gravel, stenen, 

schelpen, …), waarbij het substraat permanent onder water staat waardoor het water stroomt. Het 

water kan van boven naar onder stromen (downflow, Figuur 12), in dat geval is er boven het 

wateroppervlak een sprinkelaar gemonteerd die het water gelijkmatig verdeeld, of van onder naar 

boven (upflow). Het is eveneens mogelijk om het water horizontaal doorheen het substraat  te laten 

stromen (cross flow, Figuur 13) of het water zowel verticaal als horizontaal te laten stromen (Figuren 

14 & 15). 

 

 
FIGUUR 12: TRADITIONELE ONDERGEDOMPELDE DOWNFLOW FILTER (WHEATON) 

 

 
FIGUUR 13: MODERNE ONDERGEDOMPELDE FILTER (RACEWAY-MODEL). HET IS EVENEENS MOGELIJK VERSCHILLENDE VAN DEZE FILTERS 

ACHTER EN/OF NAAST ELKAAR TE PLAATSEN. (SMITH, 2003). 
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FIGUUR 14: MODERNE ONDERGEDOMPELDE FILTER (GEVOUWDE RACEWAY)(SMITH, 2003). 

 
FIGUUR 15: MODERNE ONDERGEDOMPELDE BIOFILTER MET INTERNE RECIRCULATIE (SMITH, 2003). 

 

Voordelen: 

 laag energieverbruik 

 lage installatiekost 

 gemakkelijk in onderhoud 
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Nadelen: 

 de waterstroom in deze filter wordt bepaald door de nood aan zuurstof van de bacteriën, 

maar kan verholpen worden door het aanbrengen van beluchtingssteentjes onder het 

substraat 

 de kans op verstopping is hoog (zeker bij downflow) en daarom dient een manier voorzien te 

worden om het filter te reinigen 

 voornamelijk geschikt voor systemen met een lage belasting 

 

4.2.2. Sproeifilter (trickling filter) 

Het sproeifilter (Figuur 16) wordt op dezelfde manier opgebouwd als de downflow ondergedompelde 

filter, maar bij dit soort filter staat het substraat echter niet onder water, maar is boven het 

wateroppervlak opgesteld en wordt het substraat continue beregend met het te filteren water. In 

moderne sproeifilters bestaat het substraat meestal uit plastiek deeltjes zodat de 

substraatoppervlakte en de lege ruimte groot zijn.  Deze lege ruimtes zijn van cruciaal belang om 

verstopping van de filter tegen te gaan, evenals het voorzien van voldoende zuurstof voor de 

mineraliserende en nitrificerende bacteriën. Het is bij dit soort filter van groot belang om het water 

gelijkmatig over het substraat te verdelen en de ontwikkeling van zogenaamde kanalen te 

voorkomen. Een mogelijk oplossing kan gevonden worden in het gebruik van grotere poreuze 

materialen (filterblokken, filtermatten) in plaats van granulair materiaal. De nitrificatiesnelheid kan 

oplopen tot 90 g TAN / m³. 

 

 

FIGUUR 16: SCHEMA VAN EEN MODERN SPROEFILTER (LOSORDO ET AL., 1999) 
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Voordelen:  

• voldoende luchtcirculatie mogelijk voor het voorzien van voldoende zuurstof aan de bacteriën 

• laag tot midden hoog energieverbruik (maar hoger dan bij de ondergedompelde filter – 

afhankelijk van de hoogte van het filter) 

• het water kan het filter zuurstofrijker verlaten dan wanneer het binnen kwam 

• gemakkelijk in onderhoud en constructie 

• zeer effectief in verwijderen van CO2 

 

Nadelen: 

• er moet een manier voorzien worden om de filter te reinigen om verstopping te voorkomen 

(goede mechanische filtering - lage bezetting) 

• groot 

• filtermedium is eerder duur (tegenover schelpen, stenen, …) 

 

4.2.3. Rotating biological contactor (RBC) of Biodisc (incl. Biodrum) 

Het basisprincipe van dat soort biofilter is dat de bacteriën zich op een substraat vestigen, dat 

ondergedompeld wordt in het te filteren medium en dan weer uit het water wordt gehaald teneinde 

de bacteriën van voldoende zuurstof te voorzien. Er bestaan verschillende varianten op dit principe.  

De biodisc-filter (Figuur 17) bestaat uit een reeks ronde poreuze platen die op een centrale as 

worden gemonteerd. Dit systeem wordt in een halve cilinder geplaatst zodat de platen 40-50% onder 

water staan. De centrale as is verbonden met een elektrische motor die de platen continu laat 

draaien (1-5 rpm). De draaisnelheid moet zo gekozen worden dat de schijven vochtig genoeg blijven 

tijdens de droge fase en dat de bacteriën niet van de schijven worden gewreven door de wrijving met 

het water tijdens de onderdompeling. De waterstroom in dit systeem loopt meestal parallel aan de 

centrale as. In moderne systemen kan de motor vervangen worden door een aandrijving op basis van 

lucht- of waterstroom. De eenvoudige schijven kunnen ook vervangen worden door substraten met 

een groter oppervlak. Het gewicht van de schijven kan tot 10X toenemen tijdens het gebruik, het is 

dus noodzakelijk om de constructie stevig genoeg te maken. Deze filters hebben een 

nitrificatiesnelheid tot 76 g TAN/m³. 

Een variant op de RBC is het biodrumfilter (Figuur 18). Het filter bestaat uit een draaiende trommel 

dat bekleed is met zeefgaas die gemonteerd is in een halve cilinder. De trommel is gevuld met 
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substraat. Hiervoor worden bij voorkeur plastieken vormen gebruikt om het gewicht en het risico op 

scheuren van het zeefgaas te reduceren. De waterstroom in het biodrumfilter verloopt dwars op de 

centrale as. 

 

FIGUUR 17: SCHEMA VAN EEN DISCFILTER (WHEATON). 

 

FIGUUR 18: SCHEMA VAN EEN BIODRUMFILTER (WHEATON). 

Voordelen: 

• door de draaiende beweging van de schrijven worden de bacteriën van voldoende zuurstof 

voorzien 

• het filter is zelfreinigend, wanneer de biofilm te dik wordt, wordt deze van het substraat 

gewreven door de draaibeweging in het water 

• laag energieverbruik tegenover fluidized bed en bead filters (horizontale waterstroom) 

• kunnen ook in de cultuurtank zelf gemonteerd worden 

• de biofilm is gemakkelijk observeerbaar 

• geen bijkomende beluchting noodzakelijk 

• vrij weinig onderhoud tot onderhoudsvrij 

• verwijderen van CO2  
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Nadelen: 

• de draaisnelheid moet zorgvuldig gekozen worden om uitdroging en afstrippen van de biofilm te 

voorkomen 

• stukken afgevallen biofilm moeten uit het water gefilterd worden 

• materiaalkeuze voor de as (duurzaam en stevig genoeg zijn)  

• Relatief hoge aankoopprijs (hoger dan fluidized beds en microbead filters) 

 

4.2.4. Zwevend bed filter (fluidized bed filter) 

Deze filter bestaat uit een gesloten vat dat gevuld is met substraat (bijvoorbeeld 1mm kwartszand). 

Onderaan wordt het water in de tank gepompt. Een distributieplaat zorgt ervoor dat het substraat 

niet in de inflow kan terechtkomen en voor een gelijke verdeling van het water. Bij het gebruik van 

een fluidized bed filter moet de stroomsnelheid van het water zo aangepast worden dat (1) het 

substraat in oplossing blijft en (2) niet uit de tank wordt gestuwd door een te hoge stroomsnelheid 

(Figuren 19 & 20). 

 

FIGUUR 19: BASISSCHEMA VAN EEN FLUIDIZED BED FILTER (WHEATON) 
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Voordelen: 

 Hebben een zeer groot substraatoppervlak tegenover hun totaal volume (kunnen bijgevolg 

ook gebruikt worden als de plaats beperkt is) 

 Zijn zelfreinigend (Smith, 2003; Losordo et al, 1999) 

 Het substraat (zand) is zeer goedkoop 

 Kunnen gebruikt worden in zeer grote aquacultuursystemen. 

 

Nadelen: 

 Er moet een manier voorzien worden om het filter te reinigen om verstopping te voorkomen 

(Wheaton) 

 De waterstroom moet goed gereguleerd worden om bezinking of verwijdering van zand te 

voorkomen 

 Hoge energiekost 

 Het water moet goed belucht worden om de bacteriën van voldoende zuurstof te voorzien 

 De waterstroom moet goed verdeeld worden. Een slechte verdeling zal tot een slechte 

filtratie leiden. 

 

 

 

FIGUUR 20. MODERNE FLUIDIZED BED BIOFILTER (EMPEROR AQUATICS INC.) 

 

1. “U-DESIGN” FLUIDIZED BED BEHUIZING 

2. FILTER AFVOERKRAAN 

3. FILTER TOEVOER MET KRAAN 

4. DOORZICHTIGE BOVENKANT 

5. FILTER UITLAAT 

6. HERBELUCHTINGSTOREN (AANVOER) 

7. AIR BLOWER INGANG 

8. HERBELUCHTINGS AFVOER 

9. HERBELUCHTINGS LUCHTVENTIEL 

10. AFWERKENDE FILTERZAK 
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4.2.5. Bead filter 

Het bead filter (Figuur 21) is een variant op het zwevend bed filter. Het zand wordt in deze opstelling 

vervangen door kleine, drijvende plastieken partikels (2-4mm) welke bovenaan worden 

tegengehouden door een filtergaas. De filter kan gereinigd worden door de partikels mechanisch te 

roeren met een propeller, door lucht doorheen de partikels te blazen of door het filter leeg te 

maken, waardoor de partikels naar de bodem zinken. Een tweede zeefgaas onderaan moet 

voorkomen dat partikels bij leegstand in de inlaat terecht komen. Het bead filter kan verbeterd 

worden door de inlaat halverwege het filter te monteren (Figuur 22). Op deze manier blijft er 

onderaan een “dode ruimte” bestaan waar het slib kan bezinken. Om het filter te spoelen (backwash) 

wordt de pomp uitgeschakeld en de instroomopening afgesloten. Daarna worden de propellers 

geactiveerd. Door de werking van de propellers worden de grove stukken vuil van het substraat 

geschuurd, waarna ze kunnen bezinken. De nitrificatiesnelheid van deze filter kan tot 325 g 

TAN/m³/dag oplopen. 

Een variant op het bead filter is de bubble-washed bead filter (Figuur 23) en heeft een 

zandlopervorm. Bij deze variant dient de instroomopening eveneens als slibuitlaat. Voor het spoelen 

van het filter wordt de klep van de waterinlaat gesloten en die van de slibuitlaat geopend. Op 

hetzelfde moment wordt de luchtinlaat geopend. Het water, inclusief het filtersubstraat, zal door de 

smalle opening naar beneden zakken en daar “gewassen” worden door de luchtbellen. Het spoelen 

van het bead filter is compleet wanneer alle water uit het filter is gelopen. Merk op dat bij een 

klassieke bead filter niet alle water uit de filter wordt gelaten. De bubble-washed bead filter is vooral 

geschikt voor kleinere systemen. 

De nieuwste variant van het bead filter is het PolyGeyser bead filter (Figuur 24) en heeft een 

automatisch spoelsysteem. Het water stroomt in het midden van de filter binnen (a, b) onder de 

drijvende beads (d) en stroomt dan door de beads terug naar de tank (e, f). Een luchtpomp blaast 

lucht in de bufferruimte (c) en als deze ruimte vol is ontsnapt de lucht automatisch (via g) door de 

beads omhoog (dit is het geiser gedeelte waaraan het filter zijn naam dankt). Hierdoor worden de 

beads gespoeld. De filterpomp blijft tijdens het spoelen in werking. De beads vallen tot onder de 

waterinlaat (b) zodat het water dat binnenkomt de beads nog eens van boven naar beneden spoelt. 

Het vuile water stroomt in de onderste kamer (h) waar het vuil kan bezinken. Wanneer het filter zich 

weer vult drijven de beads weer mee omhoog in het filter en is het spoelproces klaar. De luchtpomp 

wordt met een flowmeter ingesteld om het filter elke 2 tot 6 uur automatisch te spoelen waardoor 

de beads vrij blijven van vuil en de filtercapaciteit optimaal wordt benut. In de onderste kamer zit 

een afvoerkraan (j) waarmee het bezonken slib kan worden afgevoerd. De pomp kan ook bij het 

afvoeren van het vuile water blijven werken. 
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FIGUUR 21: BASISCHEMA VAN EEN BEAD FILTER (WHEATON) 

 

FIGUUR 22: BEAD FILTER MET BEZINKINGSPLAATS (LOSORDO ET AL, 1999) 
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FIGUUR 23: BUBBLE-WASHED BEAD FILTER (AQUACULTURE SYSTEM TECHNOLOGIES) 

 

 

 

 

 

  

FIGUUR 24: DE POLYGEYSER DROP FILTER (POLYGEYSER) 

 

A, B. WATERINLAAT 

C. BUFFERRUIMTE 

D. BEADS 

E, F. WATERUITLAAT 

G. LUCHTPIJP 

H. ONDERSTE KAMER 

J. AFVOERKRAAN VOOR SLIB 
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Voordelen: 

• Door de grote waterstroom is er voldoende zuurstof aanwezig voor de bacteriën 

• Deze filter is niet alleen een biofilter maar ook een bioclarifier aangezien opgeloste vaste 

stoffen ook uit het water worden verwijderd 

• Compact 

• Eenvoudig te reiniging door backwashing. 

 

Nadelen: 

• Er moet een manier voorzien worden om de filter te reinigen om verstopping te voorkomen 

• De waterstroom moet nauwkeurig geregeld worden. Het soortelijk gewicht van de partikels zal 

groter worden naarmate de belasting met materiaal groter wordt waardoor de waterstroom 

vergroot moet worden 

• Het reinigen van de filter moet nauwkeurig gebeuren. Zowel te veel als te weinig reinigen leidt 

tot een slechte filtratie. 

 

4.2.6. Moving bed (mixed bed) 

Het moving bed (Figuur 25) filter lijkt zeer sterk op het fluidized bed of het bead filter. Het substraat 

bestaat hier echter uit redelijk grote plastiek partikels waarvan het soortelijk gewicht ongeveer gelijk 

is aan dat van water. Hierdoor zweven de partikels continu in het water. Het water en de partikels 

kunnen in beweging gehouden worden door pompen, roeren (Figuur 25) of beluchting (Figuur 26). 

Door de keuze van techniek kan men de filter zowel oxisch als anoxisch gebruiken. 

Een variant op dat filter is het BioFoam filter, welk een combinatie is van een moving bed biofilter en 

een eiwitafschuimer. De luchtbellen in het systeem zorgen voor de continue beweging van het 

substraat en nemen tevens kleine partikels en opgeloste organische stoffen mee uit het water en 

vormen schuim bovenaan de reactor. 

 
FIGUUR 25: MOVING BED FILTER (MULTIVIS) 
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FIGUUR 26: MOVING BED FILTER (LOSORDO ET AL., 1999) 

Voordelen: 

 De partikels bezinking niet (in tegenstelling tot de zandkorrels van de fluidized bed filter). 

 

Nadelen: 

 Het water moet goed belucht worden om de bacteriën van voldoende zuurstof te voorzien. 

4.2.7. Micro bead biofilter 

Het microbead filter (Figuur 27) is in essentie een druppelfilter waarbij het typische substraat is 

vervangen door drijvende microbeads. Het water wordt bovenaan over de beads gesproeid. Tussen 

de sproeier en de beads is een gasruimte open gelaten. In deze ruimte kan lucht gepompt worden 

om de CO2 te verwijderen (3 – 10x de hydraulische lading). Door het drijvende karakter van de beads 

zullen deze zich langzaam verplaatsen doorheen in de ruimte. De hoogte van de substraatkolom van 

een microbead filter moet beperkt blijven tot 50 cm, in hogere kolommen vergroot de kans op 

kanaalvorming. De minimum hydraulische lading bedraagt 1290 m²/m².d. 
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FIGUUR 27: MICROBEAD FILTER (TIMMONS EN EBELING, 2002) 

Voordelen: 

 CO2 kan gemakkelijk verwijderd worden 

 Goedkoop in energiekosten 

 Er is geen hoge waterdruk nodig om het water door het medium te pompen. 

 

Nadelen: 

 Duur filtermedium (drijvend polystyreen materiaal met een bulkdensiteit van 16 kg/m³) 

 

 

4.3 Heterotrofische filters 

Deze verschillen van de klassieke biofilters, die werken met autotrofe bacteriën, in het feit dat zij 

functioneren op basis van heterotrofe organismen, die vrij in de waterkolom voorkomen. Vandaar 

dat men ook spreekt van “suspended growth” biofilters. 

Er bestaan twee varianten op dit systeem: 
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4.3.1. Periphyton behandelingstechniek 

De periphyton gemeenschap bestaat uit aquatische biota die zich vasthechten op ondergedompelde 

substraten (bamboe, …)  en bestaat uit algen, bacteriën, protozoa, fungi, zoöplankton, e.d. Het 

periphyton vangt het organisch detritus, verwijdert de nutriënten en helpt de pH en opgeloste 

zuurstof in het water onder controle te houden (Figuur 28). Periphyton heeft een gemiddele C/N 

ratio van 10 en een assimilatiecapaciteit van 0.2 g N/m²/dag, waardoor een groot oppervlak nodig is 

om de waterkwaliteit te handhaven. Er wordt ongeveer 4 g droge materie /m²/dag aan biomassa 

gevormd waarvan ongeveer 25% uit eiwitten bestaat. Naast de grote oppervlakte die noodzakelijk is 

voor het gebruik van deze techniek, is tevens de aanwezigheid van zonlicht cruciaal. Op bewolkte 

dagen kan de stikstof niet optimaal opgenomen worden. Wanneer er voldoende licht (tot max 0.5 m 

diep) voorzien wordt kunnen hoge productiewaarden bereikt worden. Typische productiewaarden 

voor periphyton zijn 1-3 g C/m² substraat/dag of 2-6 g droge materie/m²/dag.  

Tenslotte is het oogsten van periphyton zeer arbeidsintensief. Uit dit alles kan geconcludeerd worden 

dat deze techniek niet haalbaar is in intensieve aquacultuursystemen (Crab et al., 2007). 

 

FIGUUR 28: STIKSTOFCYCLUS IN EEN EXTENSIEVE AQUACULTUURVIJVER MET SUBSTRATEN VOOR PERIPHYTONGROEI. DE 

PERIFPHYTONGEMEENSCHAP NEEMT TAN EN NITRAAT OP EN VORMT EETBARE BIOMASSA. DE GEKWEEKTE VIS KAN ZICH VOEDEN MET 

DE PERIPHYTONGEMEENSCHAP EN BIJGEVOLG WORDT DE STIKSTOF HERGEBRUIKT DOOR DE VISSEN (CRAB ET AL., 2007). 

Voordelen: 

• Economisch voordelig tegenover andere waterbehandelingstechnieken (daling in 

waterbehandelingskosten) (Crab, 2010) 

• Winst op uitgaven voor voeding en geen productie van ander afval (Crab, 2010). 

 

Nadelen: 

• Veel licht nodig (enkel te gebruiken in tropische streken met hoge lichtintensiteit) 

• Oogsten van het perifyton is zeer arbeidsintensief. 



Zero Output Recirculating Aquaculture System - ZORAS 

35 

4.3.2. Biofloc techniek 

Biovlokken (bio-flocs) staat voor een levensgemeenschap dat in suspensie blijft in het kweekwater en 

bestaat uit amorfe samenklonteringen van dood particulair organisch materiaal (detritus), 

fytoplankton (dinoflagellaten en diatomeën), bacteriën en grazende organismen op het fytoplankton 

en de bacteriën (ciliaten, rotiferen, nematoden, e.d.). Wanneer de koolstof- en stikstofconcentraties 

in balans zijn, zal ammonium en organische stikstofhoudende producten omgezet worden in 

bacteriële biomassa (Schneider et al., 2005). Door meer koolhydraten aan het kweekwater toe te 

voegen, wordt de bacteriële groei gestimuleerd, waardoor ook meer stikstofhoudende producten uit 

het kweekwater kunnen worden verwijderd, met vorming van bacteriële eiwitten (Avnimelech, 

1999). De optimale verhouding tussen koolstof (C) en stikstof (N) is 20.  

De reductie van de ammoniumconcentratie gaat sneller dan tijdens het nitrificatieproces, doordat de 

groeisnelheid van heterotrofe bacteriën met factor 10 hoger ligt dan bij de autotrofe nitrificerende 

bacteriën (Hargreaves, 2006). De microbiële aangroei per eenheid substraat is ongeveer 0.5 g 

biomassa C/g per toegevoegd C (Eding et al., 2006). Hierdoor is de hoeveelheid anorganische 

stikstofproducten, zoals TAN veel lager in het kweekwater van een biovlokkensysteem en daardoor 

ook veel duurzamer (geen eutrofiëring bij spuien), namelijk 0.01 mg/l tegenover 0.5-3.0 mg/l in 

conventionele RAS (Hopkins et al., 1993). Daarnaast werd aangetoond dat de heterotrofe microbiële 

gemeenschap een probiotische werking heeft op de kweekdieren (Michaud et al., 2006). Dit zou 

gekoppeld zijn aan de aanmaak van poly-β-hydroxybutyraat in de biovlokken. Er werd aangetoond 

dat PHB producerende bacteriën in aquacultuursystemen pathogene bacteriën kunnen 

onderdrukken (Defroidt et al., 2007; Halet et al., 2007). Het stimuleren van de bacteriële groei heeft 

evenwel als nadeel dat de hoeveelheid bio-flocs sterk toeneemt en uit het kweeksysteem moeten 

verwijderd worden, teneinde het zuurstofverbruik in het kweekwater binnen de perken te houden.  

Bioflocsystemen worden met succes gebruikt in kweeksystemen voor tropische garnaalsoorten 

(peneaïden en Macrobrachium sp.), tilapia en meervallen. Eiwitopname in tilapia rees van 23% in een 

conventieel RAS naar 43% in een bioflocsysteem. M.a.w. door gebruik te maken van het 

biovlokkensysteem is men in staat de voedergift drastisch te reduceren, wat ook zijn invloed heeft op 

de afvoer van effluentwater en de mestproductie. Bij garnalenkweek in een biovlokkensysteem 

stelde Hari et al. (2006) vast dat de stikstofretentie hoger was t.o.v. de kweek in een conventioneel 

RAS, waarbij het gehalte aan eiwitten in het voer kon gereduceerd worden en de concentraties aan 

potentieel giftige producten als TAN en NO2
--N in het kweekwater laag bleven. Wanneer de 

hoeveelheid koolhydraten die worden toegevoegd aan het kweekwater werd verhoogd, kon het 

eiwitgehalte in het voer van 40% gereduceerd worden tot 25%, zonder vermindering in productie te 

zien.  

Dit systeem kan toegepast worden bij intensieve aquacultuursystemen en biedt daarnaast ook het 

voordeel dat er geen externe filterinstallatie noodzakelijk is (Crab et al., 2007) (Figuur 29). 

Het opstarten van een systeem dat werkt met bioflocs duurt ongeveer 4 weken. 
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FIGUUR 29: STIKSTOFCYCLUS IN EEN BIOFLOC SYSTEEM. DE TOEGEVOEGDE KOOLSTOFBRON WORDT SAMEN MET HET BESCHIKBARE 

STIKSTOF OMGEZET IN MICROBIËLE BIOVLOKKEN DIE OP HUN BEURT ALS VOEDING DIENEN VOOR DE GEKWEEKTE ORGANISMEN. DEZE 

TECHNIEK BIEDT EEN GOEDKOPE PROTEÏNENBRON MET EEN HOGERE EFFICIËNTIE VAN NUTRIËNTENCONVERSIE VAN VOEDING. (CRAB ET 

AL., 2007). 

Voordelen: 

 Economisch voordelig tegenover andere waterbehandelingstechnieken (daling in 

waterbehandelingskosten van 30%) (Crab, 2010) 

 Winst op uitgaven voor voeding en geen productie van ander afval (Crab, 2010) 

 Minder onderhoud dan bij “echte biofilters” (Crab, 2010) 

 Heterotrofe bacteriële groei gebeurt 10X sneller dan nitrificatie (Crab et al., 2007). 

 

Nadelen (enkel biofloc): 

 Grote hoeveelheid aan totaal opgeloste vaste stoffen in de tank. Om deze in oplossing te 

houden is intensieve beluchting of mixen noodzakelijk. Wanneer er zich te veel stoffen 

opstapelen kan het noodzakelijk zijn om deze te verwijderen (Crab, 2010). 
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4.4 Denitrificatie 

In het biofilter wordt het aanwezige en giftige ammonium/ammoniak via nitriet omgezet naar het 

minder toxische nitraat. In klassieke recirculatiesystemen stapelt het nitraat zich op en dient te 

worden afgevoerd via waterverversing.  

 

Via denitrificatie kan het nitraat uit het water verwijderd worden. Het denitrificatieproces is het 

resultaat van bepaalde heterotrofe en enkele autotrofe bacteriën, die de nitraationen als 

elektronenacceptor (oxidator) gebruiken, wanneer er geen (anoxisch) of weinig zuurstof (hypoxisch) 

aanwezig is. De stikstof wordt als stikstofgas afgegeven aan de omgeving. Daar de ons omgevende 

lucht voor het grootste deel uit stikstofgas bestaat levert dit geen milieuproblemen op. 

 

Het denitrificatieproces gebeurt in enkele stappen: 

NO3
- →NO2

- → NO(g) → N2O(g) → N2(g) 

 

De brutovergelijking is: 

2 NO3
- + 10e- + 2 H+ + 10 {H} → N2 + 6 H2O. 

 

Hierin staat {H} voor reductie-equivalenten, die uit de oxidatie van organische of anorganische 

stoffen afkomstig zijn. Bij de denitrificatie komt naast N2 ook nog een kleine hoeveelheid N2O als 

tussenstof vrij. Bij denitrificatie wordt zuur (H+) verbruikt, waardoor de zuurtegraad (pH) stijgt.  

 

Volgende factoren bepalen het denitrificatieproces: 

• Zuurstof: denitrificerende bacteriën zijn aerobe organismen die facultatief de mogelijkheid 

hebben om denitrificerend te werken onder zuurstofarme omstandigheden. 

• pH: denitrificatie heeft plaats onder een grote variatie van pH waarden, met een optimum 

tussen pH 7 en 8. Gezien tijdens het proces hydroxide ionen worden gevormd, heeft het een 

bufferende werking. 

• Temperatuur: aangezien er een grote variatie bestaat in denitrificerende organismen is er ook 

een grote variatie in temperatuur mogelijk. 

• Koolstofbron: heteretrofe denitrificerende organismen hebben een organische koolstofbron 

nodig zoals koolwaterstoffen, organische alcoholen, aminozuren en vetzuren. De ideale C/N 

verhouding is afhankelijk van de aard van de koolstofbron en van de soort bacteriën. Voor de 

meeste koolstofbronnen is een COD/NO3
- (w/w) verhouding van 3 tot 6 noodzakelijk. Een gebrek 

aan koolstofbronnen zal leiden tot een opstapeling van intermediaire producten zoals NO2
- en 

N2O. terwijl een overmaat aan koolstof het zuurstofgehalte verder zal doen dalen, waardoor het 

water anaëroob wordt en in plaats van nitraten ook sulfaten als elektronendonor worden 

gebruikt, met vorming van H2S. Deze laatste is zeer toxisch. De koolstofbron kan extern 

toegevoegd worden, maar aangezien aquacultuurslib, geproduceerd in de biofilter, ook zeer 
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koolstofrijk is, kan dit ook gebruikt worden. Gebruik van dit slib vereist echter extra 

management. 

 

Er bestaan verschillende soorten denitrificatie-reactors: 

• Suspended growth systemen 

o Completely-mixed reactors 

o Plug-flow reactors 

o Upflow aerobic sludge-blanket (UASB) process 

• Fixed film / packed bed reactors 

o Fluidized bed 

o Rotating biological contractors 

o Moving bed reactors 

 

Aangezien de meeste reactor-types reeds bij de biofiltratie werden vermeld, worden hieronder enkel 

de nog niet beschreven types vermeld. 

 

4.4.1. Opwaartse aëroob slibfilter (Upflow Aerobic Sludge-Blanket – UASB) 

Het afvalwater stroomt opwaarts door een laag biologisch gevormde partikels of actief slib.  Door 

hun gewicht blijven de partikels in de reactor aanwezig. Het gevormde stikstofgas ontsnapt 

bovenaan en de stijgende bellen houden het water continu in beweging (Figuur 30). 

 

FIGUUR 30: VOORBEELD VAN EEN UASB REACTOR (BRON: AKVO.ORG). 
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4.4.2. Propstroomreactor (plug flow reactor - PFR) 

Een propstroomreactor is in essentie een buisvormige tank waarin een chemische reactie plaatsvindt 

waarvan de wanden gecoat zijn met een katalisator en een instroom van puur reactant (Grisewood) 

(Figuur 31). 

 

FIGUUR 31: WERKINGSPRINCIPE VAN DE PROPSTROOMREACTOR (UIT GRISEWOOD). 
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5 WERKPAKKET 2. MODELLERING  

Aan de hand van bovenstaande informatie wordt een keuze gemaakt van welke technieken in serie 

en parallel zouden gebruikt worden voor de bouw van het Zero Output RAS (ZORAS). Gebaseerd op 

de gekozen filtermethoden, wordt een model opgemaakt, met als eerste input de 

voedersamenstelling, de assimilatie van de nutriënten door de doelsoort en productie van N en P via 

excretie. Deze gegevens worden gebruikt voor de dimensionering van elke filterstap. Het geheel 

creëert een inzicht in de input en output van nutriënten in de verschillende trofische systemen, 

alsook de interactie tussen de verschillende filtersystemen (Tabel 3).  

In het RASysteem wordt een deel van de vaste materie (POC) verwijdert via het drumfilter onder de 

vorm van sludge of spuislib. In de meeste gevallen wordt deze afvalstroom opgevangen en 

geconcentreerd (van water ontdaan), waarna het verder kan worden verwerkt of op het land als 

meststof kan gebruikt worden. Het is echter de bedoeling van dit project om dergelijke afvalstromen 

te minimaliseren. Daarom wordt deze afvalstroom naar een bioflocreactor geleid, waar de 

nutriënten C, N en P gebruikt worden om bacteriële biomassa te produceren. Omdat de C-

concentratie in de afvalstroom afkomstig van het drumfilter te laag is (het visvoer bevat 

hoofdzakelijk eiwitten - 46% en lipiden - 16% of 7.4% N en 1% P en een C/N verhouding van 5.8), 

dient extra C-bron gebruikt te worden (Schneider et al., 2006b, 2006c). In  deze proef wordt gekozen 

voor sucrose als C-bron te gebruiken.  

De bedoeling is om deze bacteriële biomassa te gebruiken bij de kweek van kleine organismen, die 

dan terug aan de kweekvis kunnen vervoederd worden, om zo de nutriëntencyclus te sluiten. Het 

principe wordt reeds gebruikt in biofockweeksystemen, bijvoorbeeld voor de kweek van garnalen (L. 

vannamei). Waarbij een duidelijke verbetering in waterkwaliteit en voederconversie (FCR) wordt 

waargenomen (Avinemelech et al., 1989; Brune et al., 2003; Burford et al., 2004; Hari et al., 2004). 

 

Voedergift 

Er wordt gebruik gemaakt van een vast volume aan water, namelijk 2 m³. Voor het testen van het 

ZORASysteem, wordt gebruik gemaakt van pootvis van zeebaars met een startgewicht van 5 g, 

afkomstig van de commerciële zeebaarskwekerij in Gravelines. Bij een optimale stockeringsdensiteit 

voor deze gewichtsklasse, namelijk 2.5 kg/m³, bedraagt de totale biomassa in de vistank ongeveer 5 

kg. Bij een voedergift voor deze gewichtsklasse van 3.5%/dag komt dat op een voedergift van 0.175 

kg/dag voer.  

 

Vuilvracht in drumfiltereffluent 

Uit de literatuur blijkt dat bij de kweek van zeebaars ongeveer 5% van het voer niet wordt 

opgenomen en dat ongeveer 25% van het opgenomen voer als faeces worden uitgescheiden. 

Uitgaande van een efficiëntie van 70% bij het uitfilteren van particulair materiaal door het drumfilter 

(geschat naar Timmons et al., 2001), betekent dat ongeveer 70% van het ingebracht particulair 

materiaal beschikbaar wordt als VSS voor de bioflocreactor. Voor de eenvoud wordt hier de VSS in 
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het spoelwater achterwege gelaten. Dat betekent dat 0.03675 kg/d aan particulair materiaal 

beschikbaar is voor de bioflocreactor. 

 

Vuilvracht naar het biofilter 

De eiwitconcentratie in het voer bedraagt 51%. Rekening houdend met een N-concentratie van 16% 

in eiwitten en een N-assimilatie van 80% en een N-excretiegraad van 65% (Lemarié et al., 1998) kan 

de totale anorganische stikstof (TAN) productie bepaald worden door de voedergift te 

vermenigvuldigen met de factor 0.0832 (% N-concentratie in eiwitten x % N-assimilatie x % N-

excretiegraad). 

Uitgaande van een fosforconcentratie (P) van 1.5% in het voer, een P-assimilatie van 80% en een P-

excretiegraad van 66% (Lemarié et al., 1998), kan de P-productie berekent worden door de 

voedergift te vermenigvuldigen met de factor 0.01092 (% P-concentratie in het voer x % P-assimilatie 

x % P-excretiegraad +% P-concentratie in het voer * (1 - % P-assimilatie)). 

NH4
+ + 1.83O2 + 1.97HCO3

-  0.024C5H7O2N + 0.976NO3
- + 2.9H2O + 1.86CO2     

       

Bioflocreactor 

Als koolstofbron in de bioflocreactor wordt gebruik gemaakt van sucrose of sacharose (C12H22O11), 

daar deze C-bron een sterke acidogene groei kan ondersteunen (Tay et al., 2000). Hoe vlugger dus de 

acidogenen de C-bron opnemen en metaboliseren, des te vlugger worden de protonenpompen 

geactiveerd (proton translocatiie–dehydratie) en worden bioflocs aangemaakt. Volgens de literatuur 

is een verhouding van 12-15 g C/1 g N noodzakelijk voor een optimale bacteriegroei (Lechevallier et 

al., 1991; Henze et al., 1996; Avnimelech, 1999). Gezien VSS eveneens een bron van koolstof, wordt 

in de literatuur een verhouding gehanteerd van 0.3-1.0 g VSS/ g C (Atkinson & Mavituna, 1991; 

Tijhuis et al., 1994; Henze et al., 1996; van der Westhuizen & Pretorius, 1996; Rittman & McCarty, 

2001; Aulenta et al., 2003; Marazioti et al., 2003; Tchobanoglous et al., 2003; Schneider et al., 2007). 

C12H22O11 + 2NH4
+ + 4.12O2 + HCO3

- --> 6.14CO2 + 12.12H2O + C5H7NO2 (bactriële biomassa) 

Deze bacteriële biomassa neemt echter ook P op. Het procentuele aandeel aan elementen in de 

bacteriële biomassa zijn: 55.9% C, 6.8 H (waterstof), 26.8% O (zuurstof), 9.1% N en 1.2% P 

(C5H7NO2P0.1 of C60H87O23N12P). Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 kg biofloc-materiaal kan gevormd 

worden uit 1.49 kg sucrose (Kuhn et al., 2009). Dus met de inbreng van het effluent vanuit de 

drumfilter en het toedienen van een extra hoeveelheid sucrose, wordt er per kg gevormde bioflocs 

122 g N en 23 g P uit het water verwijderd en vastgelegd in bacteriële biomassa.   

C12H22O11 + NH4
+ + O2 + H2PO4

2- + HCO3
- --> CO2 + H2O + C60H87O23N12P (bactriële biomassa)* 

*Niet stoichometrische weergave 
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Denitrificatiefilter 

Gezien het water waarmee het zeefgaas van de drumfilter wordt afkomstig is van op het einde van 

het biofilter, is het water tevens beladen met nitraat (NO3
-), het eind product van het mineralisatie- 

en nitrificatieproces in het biofilter. Daar het nitraat niet direct als voeding gebruikt wordt in de 

bioflocreactor (hiervoor wordt eerder organisch stikstof en ammonium (NH4+) gebruikt), blijft er nog 

steeds nitraat achter na de bioflocreactor. Daarom vloeit het water na de bioflocreactor naar het 

denitrificatiefilter (DNF).  

Door de aanwezigheid van een C-bron, gaan de bacteriën in het DNF over tot het omzetten van 

nitraat naar vrij stikstofgas. Doordat de matrix van de bioflocs bestaat uit extracellulaire polymeren 

(Extracellular Polymeric Substances - EPS), dewelke voornamelijk bestaan uit koolhydraten (calcium 

concentration => 5 meq/L) (Vatansever, 2005), dienen deze bioflocs eveneens als C-bron, waardoor 

de totale hoeveelheid externe toegediende C-bron kan gereduceerd worden. Als C-bron in het DNF 

wordt eveneens gebruik gemaakt van sucrose. In een eerste stap wordt de C-bron gebruikt voor het 

verwijderen van zuurstof tot een zuurstofconcentratie van 2 mg/l (Hamlin et al, 2008): 

O2 + 0.0832C12H22O11 + 0.144NO3
- --> 0.144C5H7O2N + 0.048CO2 + 0.229H2O 

Daarna wordt de C-bron gebruikt voor de omzetting van nitraat naar vrij stikstofgas (Hamlin et al, 

2008): 

NO3
- + 0.088C12H22O11 + 1.52H+ --> 0.159C5H7O2N + 0.33CO2 + 3.72H2O + 0.42N2 

Er bestaat echter een zeer delicaat evenwicht tussen het DNF en het biofilter, daar Zhu en Chen 

(2001) hebben aangetoond dat de aanwezigheid van sucrose een drastisch effect heeft op de 

nitrificatiesnelheid in biofilters. Zij stelden vast dat wanneer een C/N van 1-2 reeds een 70% reductie 

veroorzaakte in nitrificatie snelheid t.o.v. C/N van 0, maar het effect wordt minder zwaar, naarmate 

de C/N groter wordt.  
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Tabel 6. Model van ZORAS 

Feed                 

  Amount of feed:   0,62 kg/day         

  Protein content of the feed   52 % 0,52       

  Fat content   17 % 0,17       

  Carbohydrates   10 % 0,1       

  Crude fibre content   1,1 % 0,011       

  Crude ash content   13 % 0,13       

  Phosphorous content   1,1 % 0,011 5,72 g/kg   

  Estimated P assimilation   80 % 0,8       

  Estimated P excretion   66 % 0,66       

  Estimated particulate P production   40 % 0,4       

  Estimated N-content in proteins   16 % 0,16 83,2 g/kg   

  Estimated protein assimilation   80 % 0,8       

  Estimated TAN production   65 % 0,65       

  Estimated DON production   27 % 0,27       

  Estimated particulate N production   8 % 0,08       

  
Estimated percentage of feed becoming solid 
waste   25 % 0,25       

  Estimated percentage of uneaten feed   5 % 0,05       

  Estimated percentage of uneaten feed dissolved   20 % 0,2       

                  

  Estimated P excretion   0,003601 kg/day         

  Estimated TAN production   0,051584 kg/day         

                  

  Max ammonia level   1,276 g/m³         

                  

New water               

  Water exchange rate   0 % 0       

  Flow rate   0 m³/day 0 m³/h     

                  

Drumfilter               

  Screen drumfilter   30 µm         

  Efficiency   70 % 0,7   Timmons et al., 2001 

  Flow rate of backwash water db 0,0806 m³/day 80,6   Schneider et al., 2007 

  Rinse water rate drumfilter   0,2 l/s         

  Frequency per hour   6 /h         

  Time of rinsing   10 s         

  Effective flow rate of backwash water   12 l/h 0,012 m³/h 0,288 m³/day 

  Estimated uneaten feed   0,031 kg/day         

  Estimated from uneaten feed   0,002579 N kg/day         

  Estimated feacal production   0,155 kg/day         

  Estimated N-concentration in faeces   0,007738 N kg/day         

  Estimated particular material   0,186 kg/day         
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Biofloc reactor               

  Volume   0,2 m³         

  C/N in feed   5,9       Thetmeyer et al, 2003 

  C/N in feaces   9,6       Thetmeyer et al, 2004 

  C/N average in drumfilter effluent   9,4           

  C/N   20           

  Effective flow rate Qeff 0,012 m³/h 0,288 m³/day     

  Total particulate material to biofloc   0,130 kg/day     Schneider et al., 2007 

  Initial particular matter concentration   645,8333 g/m³         

  N-concentration in drumfilter effluent   35,82222 g/m³         

  C-concentration in drumfilter effluent   337,2662 g/m³         

  C-additional for efficient biofloc    379,1782 g/m³ 75,835644 g/day     

  Minimum volume of biofloc reactor Vbiofloc 0,072 m³ 72 l     

  Effective volume of biofloc reactor   0,2 m³         

  Hydraulic Retention Time   16,7 h     Schneider et al., 2007 

                  

                  

                  

Biofilter                 
Method 
1                 

  MBBR specific surface area   650 m²/m³         

  Ammonium removal rate ARR 0,4 g TAN/m².day       

  Efficiency E 65 % 0,65       

  Specific surface Area for one pass system   128,96 m²         

  Volume   0,1984 m³ 396,8 l 50% filling 

  Minimum biofilter flow rate   40,426 m³/day 1,684 m³/h     
Method 
2                 

  Volumetric nitrification rate   0,468 kg TAN/m³   Timmons & Ebeling, 2007 

  Volume media    0,110 m³ 110 l     

  Aeration rate   1,000 m³/h     Timmons & Ebeling, 2007 

                  

  Effective flow rate to biofilter   2,000 m³/h         

  Initial ammonia concentration   1,075 g/m³     Liao & Mayo, 1974 

  Allowable ammonia concentration factor due to recycling 1,187 g/m³     Liao & Mayo, 1974 

  Total ammonia load   0,061 kg/day     Liao & Mayo, 1974 

  Filter retention time to achieve AR at E   0,003 h     Liao & Mayo, 1974 

  Volume of filter needed   0,007 m³ 15 l 50% filling 

  Specific Surface Area   4,842 m²         
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Denitrification               

  

N-nitrate available to DNF after TAN removal in 
effluent   0,0516 kg/day         

      2,15 g/h         

  Denitrification rate   670,00 g/day 28 g/h     

  Recycle flow rate   0,012 m³/h         

  N-nitrate concentration input   0,02 g/m³         

  Oxygen concentration in inlet water   6 g/m³         

  C - concentration   5,451584 g/m³         

  Oxygen removal rate   25,20 
mg 
DO/h.gVSS         

  Nitrate removal rate   19,20 
mg NO3-
N/h.gVSS         

  VSS concentration   12,00 g/m³         

  Volume   0,20 m³         

  C - input   0,07 g/m³         
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6 WERKPAKKET 3. PRAKTIJKVOORBEELD  

6.1 Opbouw ZORAS 

6.1.1 Inleiding 

Het bovenstaande model werd gebruikt voor de opzet van de proef. 

6.1.2 Materiaal en methoden 

Gezien het bioflocsysteem niet kan toegepast worden met alle aquacultuursoorten, doordat een te 

grote belasting met particulair materiaal in het systeem, problemen kan veroorzaken met de 

kieuwen – ademhaling, werd gekozen om de autotrofe en heterotrofe systemen van elkaar te 

scheiden, waarbij de autotrofe bacteriën als in een klassiek recirculatiesysteem in serie staat met de 

vistank, terwijl bioflocreactor en het denitrificatiefilter (in serie) ondergebracht zijn in een parallel 

daaraan geschakeld circuit. 

Voor de proefopstelling wordt een 2000 l vistank gebruikt met als bezetting zeebaars (Dicentrarchus 

labrax). Het water wordt centraal in de vistank afgevoerd, waarbij een circulaire stroming zorgt voor 

een centrale concentratie van particulair materiaal. Het effluentwater loopt doorheen een drumfilter 

(mechanisch filter) met een zeefgaas van 30 µm om het particulair materiaal groter dan 30 µm tegen 

te houden en loopt daarna naar het biofilter. Het biofilter, een bewegend bed biofilter bestaat uit 

twee stappen. Elk omvat een tank van 200 l, elk gevuld met 100 l biomateriaal (type MVK17 – SAA: 

650 m2/m3). De beluchting wordt voorzien door een beluchtingspaddestoel (membraan) per tank. Na 

de biologische filtratie wordt het water teruggepompt naar de vistank. 

Het effluentwater van het drumfilter wordt gefilterd in een tweede (parallel geschakeld) 

filtratiecircuit gefilterd. Omdat er teveel fluctuaties ontstaan in de waterniveaus in de verschillende 

filtertanks, wanneer het drumfilter op automatische stand wordt gebruikt, wordt de drumfilter elke 

10 minuten geactiveerd (sproeien) voor 10 s. De sturing gebeurt aan de hand van een IKS Aquastar 

module. Het effluentwater van de drumfilter loopt naar de bioflocreactor. Een beluchtingspaddestoel 

met matige doorstroom van lucht, zorgt voor een goede menging van nutriënten en een homogene 

verdeling van de bioflocs. De groei van de bioflocs wordt onderhouden door dagelijks sucrose aan de 

bioflocreactor toe te voegen door middel van een peristaltische pomp, eveneens gestuurd door de 

IKS Aquastar module. Het effluentwater loopt doorheen een sedimentatiekamer over naar het 

denitrificatiefilter (DNF). Hier wordt met de rest van de sucrose het nitraat, dat gevormd wordt 

tijdens het biologisch filtratieproces (spoelwater van het drumfilter wordt genomen na het biologisch 

filter), omgezet in vrij stikstofgas – N2. Om er voor te zorgen dat er geen bezinking plaatstgrijpt in 

deze tank, met volledig anoxische omstandigheden als gevolg, wordt een circulatie voorzien 

doormiddel van een schroef, die het bodemwater naar onderen duwt en zo centraal een 

neerwaartse en aan de wanden een opwaartse circulaire stroming veroorzaakt, dat zorgt voor een 

goede menging van de nutriënten en het in suspensie houden van de bacteriële biomassa. Het 

effluentwater loopt via een sedimentatiekamer over in een fractioneerkolom.  De fractioneerkolom 

na het DNF bestaat uit een kolom met een invoer bovenaan en een afvoer onderaan. De lucht wordt 

via een circulatiepomp opgezogen (Venturi-effect) en in het pomphuis tot fijne belletjes 

kapotgeslagen doormiddel van een borstelrotor. De belletjes worden ongeveer in de helft van de 



Zero Output Recirculating Aquaculture System - ZORAS 

47 

fractioneerkolom geblazen, waarna ze stijgen. Door  het tegenstroom-principe wordt de contacttijd 

zo lang mogelijk gemaakt. Deze fractioneerkolom heeft twee belangrijke functies: in eerste instantie 

het hypoxische water, rijk aan CO2 en N2 te wassen en terug van voldoende O2 te voorzien, vooraleer 

het water terug naar het biofilter loopt, maar ook om het effluentwater te ontdoen van het fijn 

vlokkenmateriaal dat niet in de sedimentatiekamer is bezonken en zo naar de vistank zou kunnen 

vloeien. Waar het de BOD5-waarde dermate zou kunnen verhogen. Het schuimcondensaat loopt 

terug naar de bioflocreactor en het effluentwater naar de eerste stap van het biologisch 

filtratieproces. (Figuur 32). 

FIGUUR 32: OPSTELLING VAN ZORAS. 

 

6.1.3 Resultaten 

Door de verschillende tanks in een cascade op te stellen, is het pompen tot een minimum 

gereduceerd, namelijk één voor het ganse systeem, wat ook ten goede komt aan de 

elektriciteitskosten. 

Eén van de moeilijkheden, was het debiet dat afkomstig was van het drumfilter naar de 

bioflocreactor, namelijk 1.2 l in 10 seconden elke 10 minuten, af te remmen, zodat de bioflocs 

gedurende de werking van het drumfilter niet uitspoelen naar het denitrificatiefilter toe. Bovendien 

moest het systeem betrouw zijn. De oplossing werd gevonden door een bezinkingskamer aan te 

brengen voor de uitloop naar het denitrificatiefilter en de diameter (0.005 m) zodanig klein te kiezen, 

dat de doorstroomsnelheid verkleind wordt. Aan de bovenkant van de overloop was een tweede 

overloop met een diameter van 0.032 m (0.05 m onder de rand van de biofloc reactor, teneinde er 

voor te zorgen dat wanneer de overloop verstopt raakt, de bioflocreactor niet kan overlopen. 
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Een tweede probleem was het feit dat in het DNF dermate veel N2 werd geproduceerd, dat de 

gevormde N2-belletjes gevangen werden door het biologisch slib, en deze laatste aan het oppervlak 

hielden, waar deze een voedingsbodem vormden voor schimmels. Het probleem werd opgelost door 

aan de as van de schroef, ter hoogte van het wateroppervlak, een kam te monteren, die de drijvende 

slibdeeltje kapot maakt en de gevangen N2-belletjes vrijstelt. 

Een derde probleem was dat bij de bouw van het geheel, geen rekening werd gehouden met de 

optimale diameter van de buis voor de afvoer van het water van de kweektank naar het drumfilter. 

Deze werd gekozen op 110 mm diameter en was hierdoor te breed, waardoor het effluentwater te 

traag naar het drumfilter stroomde en de slibdeeltjes de tijd hadden te bezinken in de buis. Hierdoor 

was het noodzakelijk deze buis tot 3x toe volledig leeg te maken, om het opstapelende slib hieruit te 

verwijderen. 

Een vierde probleem was dat het fijn particulair materiaal en de bruine kleurstof niet uit het water 

werd verwijdert, waardoor de turbiditeit in de kweektank toenam tot minder dan 10 cm (Secchi-

schijf). Daarom werd beslist om het water dat opgepompt werd vanuit het laatste biofilter over een 

fractioneerkolom te leiden, maar nu in combinatie met ozon. Bij een hoeveelheid van 300 mg O3/h 

was de turbiditeit van het kweekwater na één week gedaald; nl. tot >70 cm met Secchi-schijf), 

zonder nadelige gevolgen voor het visbestand. De toegediende ozonconcentratie kon daarna 

gereduceerd worden tot 100-150 mg O3/h. 

 

6.2 Groei en waterkwaliteit 

6.2.1 Inleiding 

Om het ZORAS te kunnen evalueren dienen de groeiparameters van de vis en de waterkwaliteit 

geanalyseerd te worden. 

 

6.2.2 Materiaal en methoden 

Op regelmatige tijdstippen werden een 15 tal vissen uit de vistank (ad random) gevangen, gemeten 

(meetplank - standaardlengte) en gewogen. Aan de hand van de overleving en het gemiddeld 

gewicht van de zeebaars, kon zo een inschatting gemaakt worden van de totale biomassa in de 

vistank. Dat laatste is noodzakelijk om de voedergift te bepalen. 

Voor de voedergift werd gebuik gemaakt van de tabel opgegeven door de voederproducent Coppens 

(Tabel 9). 

Het controleren van alle parameters gebeurde volgens het Algemeen voorschrift AVKWL006 01 

20012011_Kwaliteitscontrole en, waar van toepassing, de wijze waarop de hieromtrent vigerende 

protocols binnen het ANIMALAB concreet werden toegepast in deze meer praktijkgerichte omgeving.  
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Tabel 9. Voedergifttabel voor MariCo START en Marico Supreme 16 (Coppens N.V.). 
Gewicht (g) 1 - 4 4 - 8 8 – 12 50 100 200 

Korrelgrootte (mm) 1.0 1.0/1.5 1.5    

Voedergift is % biomassa/dag 

MariCo START 

14 – 16°C 1.6 1.5 1.4    

16 – 18°C 2.4 2.1 1.8    

18 – 20 °C 2.9 2.6 2.2    

20 – 22°C 4.4 3.5 2.5    

22 – 24°C 5.2 4.5 2.6    

24 – 26°C 4.8 4.0 2.0    

Marico Supreme 16 

14 – 16°C    0.7 0.5 0.5 

16 – 18°C    1.1 1.0 0.6 

18 – 20 °C    1.7 1.2 0.8 

20 – 22°C    1.9 1.5 1.0 

22 – 24°C    2.1 1.6 1.2 

24 – 26°C    2.3 2.0 1.4 

 

Voor het bepalen van de waterkwaliteit werd enerzijds gebruik gemaakt van een IKS meet- 

en regelmodule met T-, pH-, zuurstof- en geleidbaarheidssondes. De IKS meet- en 

regelmodule werd ook gebruikt voor de sturing van de drumfilter en de peristaltische 

pompen voor het overpompen van de sucrose-oplossingen. Anderzijds werden de 

waterkwaliteitsparameters ammonium/ammoniak (NH4
+/NH3), nitriet (NO2

-), nitraat (NO3
-), 

fosfaat (vnl. onder de vorm H2PO4
-) bepaald aan de hand van de onderstaande analytische 

testkits. De testkit voor één bepaald product werd aangepast aan de gevonden concentratie. 

Naast de bovenstaande producten, werd ook gecontroleerd op het voorkomen van H2S, dat 

zelfs bij concentraties van 0.02 mg/l lethaal kan zijn voor de vissen.  

Onderstaande analytische testkits werden tijdens het experiment gebruikt: 

- Merck Ammonium Test Aquaquant 114428: 0.025 – 0.4 mg NH4
+/l  

- Merck Ammonium Test Aquaquant 114400: 0.05 – 0.8 mg NH4
+/l  

- Merck Ammonium Test Aquaquant 114423: 0.2 – 8 mg NH4
+/l  

- Merck Nitrite Test Aquamerck 108025: 0.025 – 0.5 mg NO2
-/l 

- Merck Nitrite Test Microquant 114774: 0.1 – 10 mg NO2
-/l 

- Merck Nitrate Test Aquamerck 111170: 10 – 150 mg NO3
-/l 

- Merck Phosphate Test Aquamerck 114661: 0.25 – 3.0 mg PO4
3-/l 

- Merck Phosphate Test Aquaquant 114449: 3.1  - 123 mg PO4
3-/l 

- Merck Sulfide Test Aquaquant 114416: 0.02 – 0.25 mg S2-/l  
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6.2.3 Resultaten 

Het ZORASysteem volgde in grote mate de natuurlijke temperatuur- en lichtcyclus (daglicht via 

lichtkoepel). De invloed van de temperatuur was dan ook duidelijk waarneembaar in de groeicurve 

van de vissen. 

 

FIGUUR 33: GEMIDDELDE GEWICHTSTOENAME VAN DE ZEEBAARS IN HET ZORASYSTEEM. 

 

Gezien de goede groei en de weinige mortaliteit in het ZORASysteem, diende er regelmatig een 

uitdunning te gebeuren, daar in de opzet van de proefopstelling het biofilter werd gedimensioneerd 

op maximale voedergift van 0.62 kg/dag of een biomassa van 28 kg (Figuur 34).  

 

FIGUUR 34: BIOMASSA IN HET ZORASYSTEEM 
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Het ZORASysteem volgde in grote mate de natuurlijke temperatuur- en lichtcyclus (daglicht via 

lichtkoepel). Daar de opstelling zich binnen bevond is de temperatuur nooit onder de 14°C gezakt, 

waardoor de groei van de zeebaars zou kunnen stilvallen (Figuur 35). 

 

FIGUUR 35: TEMPERATUURVERLOOP TIJDENS HET EXPERIMENT. 

 

Het zuurstof gehalte was steeds binnen de toegelaten range van 5 tot 10 mg O2/l. De tijdstippen met 

zuurstofconcentraties van minder dan 6.5 mg/l komen overeen met periodes met hoge water 

temperaturen of wanneer de draagcapaciteit van het systeem werd overschreden door een te veel 

biomassa. Na uitdunnen herstelde de zuurstofconcentratie terug (Figuur 36). 

 

FIGUUR 36: ZUURSTOFCONCENTRATIE TIJDENS DE VOLLEDIGE DUUR VAN HET EXPERIMENT. 
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De pH laat duidelijk zien dat door het produceren van salpeterzuur (HNO3) en CO2, de natuurlijke 

buffercapaciteit (karbonaathardheid) van het zeewater werd gereduceerd, wat zich uitte in een 

daling van de pH. Deze pH daling was op het einde van het experiment niet meer zo drastisch door 

een beter functioneren van het DNF. In een DNF worden namelijk waterstofprotonen gebonden 

(Figuur 37). De schommelingen in pH kunnen vermeden worden door gebruik te maken van een 

kalkreactor, teneinde de buffercapaciteit van het zeewater beter te stabiliseren. 

 

FIGUUR 37: VERLOOP VAN DE PH TIJDENS DE VOLLEDIGE DUUR VAN HET EXPERIMENT. 

Figuur 38 laat het verloop in de geleidbaarheid zien gedurende het volledige experiment. Deze 

geleidbaarheid is een maat voor de hoeveelheid zouten (geleiders) in het water en dus ook voor het 

zoutgehalte in de vistank. Daar ZORAS niet was uitgerust met een automatisch systeem om het 

verdampte water aan te vullen, maar manueel moest worden bijgevuld, vertoont de geleidbaarheid 

sterke fluctuaties. 

 

FIGUUR 38: VERLOOP VAN DE GELEIDBAARHEID TIJDENS DE VOLLEDIGE DUUR VAN HET EXPERIMENT. 

6

6,5

7

7,5

8

8,5

6
/0

7
/2

0
1

1

2
6

/0
7

/2
0

1
1

1
5

/0
8

/2
0

1
1

4
/0

9
/2

0
1

1

2
4

/0
9

/2
0

1
1

1
4

/1
0

/2
0

1
1

3
/1

1
/2

0
1

1

2
3

/1
1

/2
0

1
1

1
3

/1
2

/2
0

1
1

2
/0

1
/2

0
1

2

2
2

/0
1

/2
0

1
2

1
1

/0
2

/2
0

1
2

2
/0

3
/2

0
1

2

2
2

/0
3

/2
0

1
2

pH 

50

55

60

65

70

6
/0

7
/2

0
1

1

2
6

/0
7

/2
0

1
1

1
5

/0
8

/2
0

1
1

4
/0

9
/2

0
1

1

2
4

/0
9

/2
0

1
1

1
4

/1
0

/2
0

1
1

3
/1

1
/2

0
1

1

2
3

/1
1

/2
0

1
1

1
3

/1
2

/2
0

1
1

2
/0

1
/2

0
1

2

2
2

/0
1

/2
0

1
2

1
1

/0
2

/2
0

1
2

2
/0

3
/2

0
1

2

2
2

/0
3

/2
0

1
2

Geleidbaarheid (mS) 



Zero Output Recirculating Aquaculture System - ZORAS 

53 

De N-NH4
+/NH3-concentratie liep tijdens het experiment soms op tot 1 mg/l in de vistank (Figuur 

39A), wat wijst op een onvoldoende nitrificatiegraad in het biofilter. Over het algemeen liggen de N-

NH4
+/NH3-concentraties in het denitrificatiefilter (DNF) hoger dan in de andere eenheden van ZORAS 

(Figuur 37D). Dat zou kunnen wijzen op een onvolledig denitrificatieproces in deze eenheid. In 

principe kan dat verholpen worden door meer koolstofbron aan het filter toe te voegen. Maar de 

ervaring leerde ons dat hiermee ook de zuurstofconcentratie gereduceerd werd tot onder de 2 mg 

O2/l. De zuurstofconcentratie werd in het DNF op 2 mg O2/l gehouden, teneinde geen reductie van 

sulfaten tot giftige sulfiden te induceren. Deze hogere concentratie aan N-NH4
+/NH3 werd ook aan 

het biofilter gevoed. 

 

FIGUREN 39A-D: VERLOOP VAN DE AMMONIUM/AMMONIAK CONCENTRATIE IN A. VISTANK, B. BIOFILTER, C. BIOVLOKREACTOR EN 

D. DENITRIFICATIEFILTER. 

De N-NO2
--concentraties in de vistank bevond zich steeds binnen de veilige marge (Figuur 40A). Enkel 

in het begin was er een piek in nitriet merkbaar en dat ondanks het feit dat het biofilter vooraf werd 

geconditioneerd met natriumnitriet en ammoniumchloride. Vermoedelijk diende de 

bacteriegemeenschap zich eerst aan te passen aan de condities in praktijk, waarbij producten vanuit 

het visvoer moeten omgezet worden tijden het mineralisatieproces. De hogere nitrietconcentraties 

op het einde van het experiment in het DNF, samen met de hogere ammonium/ammoniak 

concentraties wijzen op een onvolledig denitrificatieproces (Figuur 40D), zie hierboven. 
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FIGUREN 40A-D: VERLOOP VAN DE NITRIETCONCENTRATIE IN A. VISTANK, B. BIOFILTER, C. BIOVLOKREACTOR EN D. 

DENITRIFICATIEFILTER. 

De N-NO3
--concentraties in de vier eenheden liepen quasi parallel aan elkaar. Hierbij was het 

duidelijk dat de nitraten enkel in het DNF werden verwijderd (Figuur 41A-D). De hogere concentratie 

aan nitraat op het einde van het experiment in het DNF, samen met de hogere 

ammonium/ammoniak (Figuur 39D) en nitrietconcentraties (Figuur 40D) wijzen op een onvolledig 

denitrificatieproces (Figuur 41D). 
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FIGUREN 41A-D: VERLOOP VAN DE N-NITRAATCONCENTRATIE IN A. VISTANK, B. BIOFILTER, C. BIOVLOKREACTOR EN D. 

DENITRIFICATIEFILTER. 

Hoewel de fosfor-fosfaatconcentratie niet over het volledige experiment werd gemeten, was het 

duidelijk dat er een stijging in P-PO4
3- plaatsvond in ZORAS (Figuren 42A-D) tijdens de volledige duur 

van het experiment. De concentratie in de bioflocreactor en het DNF waren 2x hoger dan in de 

vistank en het biofilter. Maar het is mogelijk dat bij de metingen van de waterstalen uit de 

bioflocreactor en het DNF fijne biovlokken mee in de analyse zijn geraakt, waardoor er een valse 

uitlezing is gebeurd, doordat de gebruikte reagentia de bacteriële matrix hebben gebroken en 

hierdoor fosfaten werden vrijgesteld.  
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FIGUREN 42A-D: VERLOOP VAN DE FOSFOR-FOSFAATCONCENTRATIE IN A. VISTANK, B. BIOFILTER, C. BIOVLOKREACTOR EN D. 

DENITRIFICATIEFILTER. 

Wanneer we de totale inbreng van N via de voedergift (rode stippellijn) en de inbreng van N via de 

excretie (groene stippellijn – het verschil tussen de twee is het deel van de N dat dient voor de 

opbouw van weefsels in de vis) uitzetten tegenover de effectieve N-concentratie in ZORAS, dan is het 

duidelijk dat er een proces in het systeem aanwezig was die de N vastlegt of onttrekt aan ZORAS 

(Figuur 43). Een deel van de N werd vastgelegd in bacteriële biomassa in de bioflocreactor onder de 

vorm van biovlokken (C60H87O23N12P), maar het grootste deel werd van de N, dat in het biofilter werd 

omgezet in nitraat (NO3
-), werd gereduceerd in de DNF tot vrij stikstofgas of distikstof (N2) en 

ontsnapte in de atmosfeer. Het is voornamelijk het laatste proces dat er voor zorgt dat de N niet 

verder stijgt. 
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FIGUUR 43: VERLOOP VAN DE TOTALE STIKSTOFCONCENTRATIE IN ZORAS (BLAUWE DIAMANTJES) T.O.V. DE TOTALE STIKSTOFINBRENG 

VIA DE DAGELIJKSE VOEDERGIFT (RODE STIPPELLIJN) EN DE STIKSTOFINBRENGEN VIA EXCRETIE (GROENE STIPPELLIJN).  

Wanneer we de totale inbreng van P via de voedergift (rode stippellijn) en de inbreng van P via de 

excretie (groene stippellijn - het verschil tussen de twee is het deel van de P die dient voor de 

opbouw van weefsels in de vis,), dan is het duidelijk dat de accumulatie niet zo snel gebeurde als 

werd verwacht door de inbreng van P via excretie (Figuur 44). Dat komt omdat er voor P enkel een 

vastlegging gebeurde in bacteriële biomassa (ongeveer 5.3x minder dan N) en er geen proces was 

waarbij P onttrokken werd aan ZORAS. Hieruit volgt dat zonder het verwijderen van biovlokken uit 

het systeem, de P zich verder zal opstapelen. Wanneer de concentratie aan biovlokmateriaal de 

drempelwaarde heeft bereikt, door bvb. een tekort aan zuurstof of koolstofbron, dan zal de P-

concentratie verder stijgen in dezelfde mate als de inbreng van P via excretie.   
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FIGUUR 44: VERLOOP VAN DE TOTALE FOSFORCONCENTRATIE IN ZORAS (BLAUWE DIAMANTJES) T.O.V. DE TOTALE FOSFORINBRENG 

VIA DE DAGELIJKSE VOEDERGIFT (RODE STIPPELLIJN) EN DE STIKSTOFINBRENG VIA EXCRETIE (GROENE STIPPELLIJN). 

 

6.3 Microbiologische opvolging 

6.3.1 Inleiding 

Een volledig gesloten systeem heeft als risico het accumuleren van producten die niet worden 

omgezet naar minder schadelijke producten voor de kweekvis, die niet verwijderd worden uit het 

systeem zoals N via vrij stikstofgas (N2), of door het vrijgeven van toxische stoffen door de 

microfauna. Daarom werden regelmatig bacteriële analyses gedaan naar specifieke groepen in de 

verschillende deelsystemen. Een eerste belangrijke indicatie is het totaal kiemgetal in het 

kweekmedium. Een overmaat aan bacteriën kunnen rechtstreeks schadelijk zijn voor de kweekvis, 

maar ook onrechtstreeks door bvb. opname van zuurstof uit het kweekmedium of productie van 

ongewenste metabolieten. Daarnaast werden ook analyses uitgevoerd naar specifieke groepen, 

waarvan gekend is dat zij pathogeen kunnen zijn voor de kweekvis: 

 Pseudomonas-bacteriën zijn staafvormige, gramnegatieve bacteriën met polaire flagellen, 

waarmee ze zich kunnen voortbewegen. Zij kunnen ziektes veroorzaken bij vissen. Ze zijn 

aeroob, wat betekent dat ze bij hun energiestofwisseling zuurstof gebruiken als 

elektronenacceptor en suikers gebruiken als energiebron. Maar de meeste Pseudomonas-

bacteriën kunnen ook nitraat als elektronenacceptor gebruiken via denitrificatie, waarbij 

nitraat (NO3
−) gereduceerd wordt tot vrij stikstofgas (N2) en zijn dus ook facultatief 

anaëroob, zoals Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri en Pseudomonas 

denitrificans. 
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 Vibrionen, tot deze groep behoren een ganse reeks ziekteverwekkers bij vissen, zoals Vibrio 

alginolyticus, V. anguillarum, V. harveyi, V. ordalli (Biotype 2) en V. vulnificus. 

 Enterobacteriaceae, tot deze groep behoren een aantal zeer pathogene bacteriën die 

significante sterftes kunnen veroorzaken in kweekvis, zoals Edwardsiella tarda, Escherichia 

coli, Yersinia rukeria en Proteus retgerri (El-Gamal en Saad, 2009). Omdat 

Enterobacteriaceae ook facultatief anaeroob kunnen zijn en in staat zijn om suikers te 

fermenteren en nitraat te reduceren tot nitriet, werd ook deze groep van bacteriën in het 

onderzoek meegenomen. 

 

6.3.2 Materiaal en methoden 

Waterstalen werden gedurende het ganse verloop van de proef genomen in de verschillende 

deelsystemen, nl. het biofilter, de biovlokreactor, de DNF en de vistank. Deze waterstalen werden 

geanalyseerd in het microbiologielaboratorium van ILVO Technologie & Voeding. De 

microbiologische analyse bestond enerzijds uit het bepalen van het totaal kiemgetal en het bepalen 

van bepaalde stammen op groepsspecifieke voedingsbodems: 

 Voor het bepalen van het totaal kiemgetal werd gebruik gemaakt van:  

Marine Agar (M): 10 dagen incubatie op 25°C 

Plate Count Agar (PCA): 10 dagen incubatie op 25°C. 

 Voor het bepalen van het kiemgetal voor Pseudomonas-bacteriën werd gebruik gemaakt van 

CFC agar: 2 dagen incubatie op 30°C. 

 Voor het bepalen van het kiemgetal voor Vibrionen werd TCBS gebruikt: 2 dagen incubatie 

op 37°C. 

 Voor het bepalen van het kiemgetal voor Enterobacteriaceae werd VRBGA: 1 dag incubatie 

op 37°C. 

 

6.3.3 Resultaten 

Voor wat betreft het totaal kiemgetal voor alle deelsystemen was deze voor de beide 

voedingsbodems (M en PCA) zeer laag in de vistank, nl. tussen de 106 en 107 op M en 103 tot 3x104 op 

PCA. Op het einde van het experiment was het duidelijk dat de biologische groei in de biovlokreactor, 

het DNF (PCA) en de biofilter (M) zeer sterk toenam, vermoedelijk doordat de invoer van meststoffen 

sterk was toegenomen, door de groeiende visbiomassa in de vistank en de daarmee verbonden 

toegenomen voedergift. Opvallend was dat deze aangroei in bacteriële biomassa niet terug te vinden 

was in de vistank en is te verklaren doordat het recirculatiewater eerst doorheen een 

fractioneerkolom met ozon werd gestuurd, dat naast het breken van kleurstoffen (helder maken van 

het water), eveneens een reductie teweegbrengt in het totaal kiemgetal (Figuren 46 en 17).  
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FIGUREN 46 EN 47: LINKS HET VERLOOP VAN HET TOTAAL KIEMGETAL OP MARIEN AGAR (M), RECHTS HET TOTAAL KIEMGETAL OP 

PLATE COUNT AGAR (PCA). 

Dat was ook waarneembaar voor wat betreft het kiemgetal voor Pseudomonas-bacteriën. Dat 

schommelde weliswaar sterk in de verschillende deelsystemen, maar was steeds zeer laag (kiemgetal 

tussen 15 en 570) in de vistank.  Pseudomonas-bacteriën kunnen suikers gebruiken als energiebron  

en denitrificeren, waardoor het dan ook meer dan normaal is dat deze Pseudomonas-bacteriën in 

grotere getale terug te vinden waren in de bioflocreactor (toevoeging van suikers) en het DNF 

(toevoeging van suikers en denitrificatie) (Figuur 48). 

  

FIGUUR 48: HET VERLOOP VAN HET KIEMGETAL VOOR PSEUDOMONAS-BACTERIËN OP CFC AGAR. 

Het kiemgetal voor Vibrionen lag voor alle deelsystemen en gedurende de ganse proefperiode onder 

de 10 (onder de detectielimiet). Het lage kiemgetal voor Vibrionen in alle deelsystemen kan te wijten 

zijn aan het inhiberend effect van bioflocs op de ontwikkeling van Vibrionen (Crab, 2010; Zhao, 

2012).  

Buiten het feit dat het kiemgetal op één bepaald tijdstip tijdens de proef uitzonderlijk hoog was 

(2500) in het biofilter, bleef het kiemgetal voor alle deelsystemen onder de 10 (onder de 

detectielimiet) (Figuur 49).  
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FIGUUR 49: HET VERLOOP VAN HET KIEMGETAL VOOR ENTEROBACTERIACEAE OP VRBGA. 

 

6.4 Prooiproductie voor kweeksoort 

6.4.1 Inleiding 

Het volledig wegwerken van het element fosfor is onmogelijk via de bovenbeschreven methode. 

Fosfor wordt organisch gebonden in de bacteriële biomassa, waardoor de fosfaatconcentraties 

weliswaar gereduceerd worden, maar gezien er geen enkele uitstroom is van de bacteriële biomassa 

onder de vorm van biovlokken, is er ook geen afvoer van het element P. Dat is in tegenstelling tot het 

element N, dat in de DNF wordt omgezet in vrij stikstofgas (N2). 

Binnen de IWT KMO-Innovatiestudie “Intensieve kweek van garnalen met volledige recirculatie” 

werd dit opgelost door de voedselresten en uitwerpselen te verzamelen in een bioflocreactor, waarin 

biovlokken werden geproduceerd. Deze biovlokken bestaan voor 70 tot 80% uit organisch materiaal, 

waaronder detritus, heterotrofe bacteriën, micro-algen (dinoflagellaten en diatomeën), maar ook uit 

een myriade aan organismen die zich voeden met het detritus of het leven van de daarop 

voorkomende bacteriën (detrivoren), zoals ééncelligen, rotiferen en nematoden. Door deze 

organismen uit de bioflocreactor te pompen naar de vistank, dienden deze als voeding voor de 

garnalen, waardoor ook de totale voederconversie verminderd kon worden (minder toedienen van 

voer) . 

Daar de zeebaars een echte piscivoor is, die zich van nature niet voedt met aufwush op substraten, is 

het niet mogelijk de methode toegepast bij de tropische garnalen, hier toe te passen. Er dient dus 

een tussenstap voorzien te worden, waarbij op een deel van de biovlokken een organisme of 

organismen worden gekweekt,  die als prooi kunnen dienen voor de zeebaars. 
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6.4.2 Materiaal en methoden 

Experiment met aasgarnaal (Praunus flexuosus): Een 200 l vistank werd via een hevel verbonden met 

de biovlokreactor. Daar deze tank hoger was opgesteld dan de biovlokreactor, liep het te veel aan 

water, via een 300 µm filter terug naar de biovlokreactor. Het filter moest er voor zorgen dat de 

dieren gekweekt in de tank niet weg zouden vloeien naar de biovlokreactor. Verder werd de tank 

voorzien van een beluchting met beluchtingssteen, teneinde de tank te voorzien van voldoende 

zuurstof en de biovlokken in suspensie te houden.    

Experiment met Artemia naupliën: Crab et al. (2010) toonden aan dat bioflocs kunnen gebruikt 

worden als voedselbron voor naupliën van Artemia franciscana. Een cilindroconische tank werd 

gevuld met 20 l zeewater,  verwarmd op 28°C en goed belucht (open leiding), waaraan 2 g Artemia 

cysten werden toegevoegd. De tank werd van bovenaf verlicht met een TL-verlichting (± 2000 lux op 

het wateroppervlak). Na 24 uren werd de beluchting gestopt en werd de verwarmer/thermostaat uit 

het water gehaald. Na 10 minuten werd een hoeveelheid water afgelaten, met de niet ontloken 

Artemia cysten, tot wanneer het afgelaten water helder kleurt. Daarna werd het licht onder aan de 

punt gebracht, waarna de positief fototactische Artemia naupliën naar beneden zwemmen. Na nog 

eens 5 minuten, werden de Artemia naupliën die zich onderaan hadden geconcentreerd, gemakkelijk 

gescheiden worden van de lege schalen die aan het wateroppervlak blijven drijven. De tank werd 

voorzichtig aflaten over een ondergedompelde 125 µm zeef voor het concentreren van de Artemia 

naupliën. Deze werden overgebracht naar een 200 l tank (1000 nauplii/l), voorzien van een 

beluchtingssteen, teneinde de tank te voorzien van voldoende zuurstof en de biovlokken in suspensie 

te houden. Dagelijks werd 10 l water uit de biovlokreactor genomen en over een 30µm zeef 

toegevoegd aan de Artemia kweek. Het te veel aan water liep via een 300 µm filter terug naar de 

biovlokreactor. 

Experiment met adulte Artemia: Het ontluiken van de Artemia cysten gebeurde op dezelfde wijze 

zoals hierboven beschreven. De nauplii werden daarna overgebracht naar een 400 l tank gevuld met 

zeewater en voorzien van een verwarmer/thermostaat om het water op te warmen op 28°C en een 

beluchtingssteen, teneinde de tank te voorzien van voldoende zuurstof en het voedsel homogeen in 

suspensie te houden. De Artemia werd dagelijks gevoed met Isochrysis. Na 1 maand werd een deel 

van de volwassen Artemia overgezet in de 200 l tank, uitgerust met een verwarmer/thermostaat en 

een beluchtingssteen,  teneinde de tank te voorzien van voldoende zuurstof en de biovlokken in 

suspensie te houden. Dagelijks werd 10 l water uit de biovlokreactor genomen en over een 30µm 

zeef toegevoegd aan de Artemia kweek. Het te veel aan water liep via een 300 µm filter terug naar 

de bioflockreactor. 

 

6.4.3 Resultaten 

Experiment met aasgarnaal (Praunus flexuosus): na een periode van 2 weken, werden geen levende 

garnalen meer aangetroffen in de tank. Na het legen van de tank, bleek er zich een dikke laag 

biovlokken te hebben afgezet op de bodem, ondanks de beluchting. Deze was dermate dik dat 

rottingsprocessen konden plaatsgrijpen, waardoor de waterkwaliteitsparameters in de onderste laag 

van de tank te slecht waren voor de overleving van de aasgarnalen. Vermoedelijk waren de 

biovlokken te groot en was de bezinkingssnelheid te groot tegenover de turbulentie in de tank, 



Zero Output Recirculating Aquaculture System - ZORAS 

63 

waardoor de biovlokken de kans kregen te bezinken. Daarom werd besloten om het experiment te 

herhalen, maar dan enkel met biovlokken kleiner dan 30 µm en deze maar éénmaal per dag toe te 

voegen i.p.v. continu via een hevel. Doordat de winterperiode was aangebroken, kon het experiment 

met aasgarnalen echter niet herhaald worden, door een gebrek aan stockmateriaal. Daarom werd 

besloten de proef te herhalen met Artemia naupliën.     

Experiment met Artemia naupliën: na twee weken werd de tank onderzocht op aantal en grootte van 

de Artemia. Hieruit bleek dat de Artemia een trage groei en geringe overleving kende, en werd 

besloten de proef stop te zetten en deze te herhalen met adulte Artemia en een watertemperatuur 

van 28°C. 

Experiment met adulte Artemia: gedurende 38 dagen kon de adulte Artemia overleven op de 

biovlokken kleiner dan 30 µm. Het experiment moest echter samen stopgezet worden met het 

ZORASysteem, door  het loskomen van de aanvoerbuis voor het sproeiwater van het drumfilter (zie 

onder). 

 

6.5 Algemene conclusie 

Het biofilter was ondergedimensioneerd. Blijkbaar was de door de producent opgegeven 

omzettingsgraad van het materiaal te optimistisch.   

Het is mogelijk om met het ZORASysteem een kweek op te zetten met een minimum aan 

waterwisseling en mestproductie. Het grootste probleem dat zich stelt is de afvoer van het element 

fosfor (P). Fosfor blijft zich opstapelen in het systeem door de continue aanvoer via het visvoer. De 

toevoer van fosfor kan men verminderen door prooidieren te kweken op de biovlokken, dewelke dan 

vervoederd kunnen worden aan de kweekvis. Deze stap is binnen het onderzoek niet gelukt en dient 

verder onderzocht te worden. Anderzijds is het mogelijk om een deel van de biovlokken te 

verwijderen, om zo de opbouw van fosfor in het systeem te reduceren. Dat kan door bijvoorbeeld in 

deze setup, waar de schuimfractie van de fractioneerkolom na het DNF in plaats van direct terug te 

leiden naar de bioflocreactor, deze eerst over een 300 µm zeef te brengen, zodat het water en 

eventuele fijne deeltjes kunnen gedraineerd worden. De restfractie is door het ontwateren sterk in 

volume afgenomen en kan dan verwijderd worden. In beide gevallen zou er naast het toedienen van 

een koolstofbron, ook een hoeveelheid ammoniumchloride moeten toegediend worden, daar de N/P 

verhouding via voedergift na excretie maar 3.9 bedraagt, terwijl de N/P verhouding in de biovlokken 

5.3 bedraagt, wat betekent dat de bij de aangroei van biovlokken de hoeveelheid N kan weggewerkt 

worden, maar niet de hoeveelheid P. Door het verhogen van de N/P verhouding via een extra 

ammoniumchloride toevoeging aan de bioflocreactor, is het mogelijk alle N en P in bacteriële 

biomassa op te slaan. Deze kan dan na afoogsten gebruikt worden als voeding voor prooidieren of na 

indikking afgevoerd worden.   

De grootste moeilijkheid van een dergelijk systeem is de kwetsbaarheid van het geheel. Zo is het 

systeem gecrasht doordat de aanvoerbuis voor het sproeiwater naar het drumfilter was losgekomen. 

Daardoor kon het zeefgaas van het drumfilter niet meer schoongespoten worden, waardoor het 

water in het drumfilter steeg en overliep in de afvoergoot naar de bioflocreactor. Doordat de 

doorstroom continu en veel hoger was dan onder de normale omstandigheden, spoelden de 
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biovlokken weg naar het DNF. De doorstroming in het DNF was hierdoor ook veel groter, waardoor 

het zuurstofgehalte te hoog werd en het denitrificatieproces stopte. Daarnaast spoelden grote 

hoeveelheden biologisch slib in de fractioneerkolom. De vuilvracht was dermate groot dat een deel 

van de vuilvracht, via het biologische filter, terug in de vistank terecht kwam, waardoor de 

concentratie aan particulair materiaal steeg en dus het zeefgaas van het drumfilter nog meer 

verstopte, waardoor de doorstroom naar de bioflocreactor nog verder steeg, met alle gevolgen van 

dien. Dit probleem kan opgelost worden, door de controles op de diverse stappen verder uit te 

breiden, waardoor bij een fout in één van de filtratiestappen, de viskweker direct wordt 

gewaarschuwd, zodat tijdig kan worden ingegrepen, voordat er onherstelbare schade wordt 

toegebracht aan het systeem en het kweekbestand. 

Bij het gebruik van zero uitwisseling RASystemen, bestaat er een groter risico voor off-flavor. Off-

flavor wordt gekenmerkt door een muffe of aarden smaak in het product en is het resultaat van een 

accumulatie van geosmine en 2-methylisoborneol in het vlees van de kweekvis (Tucker, 2000). Beide 

stoffen worden geproduceerd door micro-organismen, zoals actinomyceten, cyanobacteriën en 

schimmels (Schrader & Rimando, 2003). Deze stoffen worden door de mens reeds bij zeer lage 

concentraties (minder dan 10 ng/l) gesmaakt (Ho et al, 2004). Het onderzoek naar off-flavor werd 

niet opgenomen in dit onderzoek en dient zeker onderzocht te worden. 
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BIJLAGE 2. VERSLAGEN STUURGROEP 

Verslag stuurgroepvergadering ZORAS 

dd. 31/01/2012 

 

Aanwezig: Stefan Teerlinck, Veronique Moerman, Geertrui Vlaeminck, Guy Van 

Hecke, Sasja Debruyne, Daan Delbare, David Vuylsteke 

Afwezig: Jan Mees en Wouter Meeus 

Verslaggever: David Vuylsteke 

Opmaak: 16/02/2012 

 

Agenda: 

- verwelkoming 

- introductie 

- bespreking model 

- presentatie van de voorlopige resultaten 

- bezoek aan de installatie 

- verder onderzoek bij verlenging binnen vastgesteld budget 

- varia 

 

Probleemstelling: 

Voeder zorgt voor een hoge belasting van het water  mechanische + biologische filter 

- voldoende hoeveelheid water van goede kwaliteit nodig (5-10% tot 20% waterversing per dag) 

- productie van mest 

 

Oplossing: 

Verdere doordrijving van recirculatie – zero output systemen 

 

In het verleden reeds IWT project ‘intensieve kweek van garnalen met volledige recirculatie’ 

 Biofloc en biofilter in 1 systeem 

 goede resultaten maar slechts beperkt tot enkele soorten 
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Doelstelling ZORAS (Zero Output Recirculating Aquaculture System): 

RAS ontwikkelen waarbij de hoeveelheid spuiwater en mest tot een minimum worden gereduceerd, 
indien mogelijk zero. 

Voorwaarden: Moet gebruikt kunnen worden voor ‘klaarwater’-soorten 

  Moet economisch haalbaar zijn 

Werkpaketten: 

1. Overzicht van de recirculatietechnieken (mechanische filters, denitrificatiefilters en biofloc) 

2. Modellering 

3. praktijkgericht onderzoek – opzet proefopstelling adhv model 

3.1 opvolgen parameters en bacteriepopulaties in de verschillende systemen 

3.2 herevalueren van het model adhv de bekomen resultaten met de proefopstelling 

3.3 valorisatie door extrapoleren van het model naar praktijkvoorbeelden 

 

 Werkpakket 1 en 2 zijn afgewerkt 

Bij werkpakket 3 is 3.1 lopende en zijn 3.2 en 3.3 to do. 

Een samenvatting van dit alles is terug te vinden in het Interim rapport 2011 dat werd uitgedeeld op de 
vergadering. 

Uit werkpakket 1 werd een selectie gemaakt van RAS technieken (mechanisch en biologisch) dat 
werkzaam kan zijn in ZORAS (tevens energie gunstig). 

Er werd een modellering gemaakt voor voedergift, mechanische filter, biofilter, biofloc, DNF. 

 

Bij de opzet van de proefopstelling werden heel wat problemen ondervonden die ertoe hebben geleid 
dat het project een significante achterstand heeft opgelopen. Enerzijds door de zeer late levering van 
de drumfilter en anderzijds vanwege problemen met de configuratie van het volledige filtersysteem. 
Hierdoor kon pas vanaf 03/08/2011 het systeem bezet worden met vis. Na 6 maanden beginnen de 
verschillende filtersystemen met elkaar in evenwicht te komen. 

 

3x in de week worden de belangrijkste waterparameters gemeten en maandelijks worden stalen 
genomen uit de verschillende systemen voor microbiologische analyse. 

 

Gezien de achterstand van het project werd een verlenging aangevraagd en toegestaan binnen het 
vastgesteld budget. Tevens zal er een verschuiving plaatsvinden van personeels- naar 
werkingskosten. 
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Verslag stuurgroepvergadering ZORAS 

dd. 31/05/2012 

 

Aanwezig: Stefan Teerlinck, Veronique Moerman, Geertrui Vlaeminck, Daan 

Delbare, David Vuylsteke 

Afwezig: Guy Van Hecke, Sasja Debruyne, Jan Mees en Wouter Meeus 

Verslaggever: David Vuylsteke 

Opmaak: 31/05/2012 

 

Agenda: 

- verwelkoming 

- bespreking model 

- presentatie van de resultaten 

- varia 

 

Resultaten: 

- het ZORASysteem is gecrasht door een falen van de pomp voor het sproeiwater. Dat toont 

aan hoe fragiel het systeem is en dient dus te functioneren met voldoende backup systemen. 

- kleine details die over het hoofd werden gezien bij de constructie van ZORAS hebben grote 

gevolgen, zoals de keuze van de diameter van de afvoerbuis vistank-drumfilter: werd veel te 

groot gekozen. 

- het ZORASysteem heeft wel aangetoond dat het mogelijk is om zonder waterverversing 

vissen te kweken, mits er een verwijdering is van biovlokken 

- door voor een voldoende verval tussen de verschillende eenheden te zorgen, was het 

mogelijk om ZORAS met twee pompen te laten draaien: één voor het oppompen van het 

water na het biologisch filter naar de vistank en één voor het oppompen van water na het 

biologisch filter naar de sproeikoppen van het mechanisch filter. Een bijkomende moeilijkheid 

was dat de afvoer van het mechanische filter naar de biovlokreactor niet continu gebeurde. 

Beter had geweest om het effluent van de drumfilter apart op te vangen en dan continu traag 

naar de biovlokreactor over te pompen. Hierdoor zou de uitstroom van particulair materiaal uit 

resp. de biovlokreactor en DNF gereduceerd kunnen worden.  

- door gebruik te maken van een fractioneerkolom met ozon, kon de turbiteit van het 

kweekwater sterk worden gereduceerd, waarbij ook het bacteriebestand binnen de vistank 

voldoende laag kon worden gehouden. 
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- door het vroegtijdig crashen van het systeem, kon de kweek van prooidieren op biovlokken 

niet geoptimaliseerd worden. Diverse pogingen, met verschillende prooi-organismen en in 

verschillende ontwikkelingsstadia faalden.  

 

To do’s: 

- uitschrijven van het eindrapport 

- Veronique Moerman wijst ook op het feit dat er nog een technisch rapport moet opgemaakt en 

doorgestuurd worden. 

- er wordt aan Stefan Teerlinck gevraagd om eventueel een dergelijk systeem te mogen 

toepassen op de snoekbaarskweek te Beitem. Het antwoord is positief, daar het waterverbruik 

van de snoekbaarsinstallatie zeer hoog is en zij ook een beperkte voorraad zoetwater hebben. 

Zij starten trouwens ook met onderzoek naar denitrificatiefilters 
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