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Een biofilm kan het irrigatiesysteem 

verstoppen en een voedingsbron zijn 

voor ziekteverwekkende micro-organis-

men. Reden genoeg voor een onderzoek 

naar methoden die dit probleem aan-

pakken of proberen te voorkomen. 

Onderzoeker Jim van Ruijven testte er 

vijf. De chemische aanpak lijkt het 

meest effectief.

Een biofilm is een laag micro-organismen 

– een soort miniatuur jungle – omgeven door 

een zelfgeproduceerde laag met suikers en 

slijm. Ze komen voor in uiteenlopende 

waterige milieus – heet, koud, stilstaand of 

stromend water. Deze laag kan nuttig zijn, 

bijvoorbeeld in een filterbed, waar ze meehel-

pen met het afbreken van organisch materiaal. 

Ze kunnen ook ziekten veroorzaken, net als 

de legionella-bacterie in drinkwater. In de 

glastuinbouw vormt deze aanslag in het 

irrigatiesysteem een probleem. Vanuit deze 

film kunnen ziekten via het watersysteem 

gezonde gewassen infecteren en bij het los-

raken van de laag kunnen verstoppingen

optreden met ongelijke watergift en groei 

als gevolg. 

Het project is gefinancierd door Stichting 

Programmafonds Glastuinbouw, Topsector 

Water, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmate-

riaal en de vijf deelnemende ontwikkelaars 

van methoden om de biofilm te verwijderen 

en valt onder het programma Glastuinbouw 

Waterproof. In het tweejarige project ‘Beheer-

sen biofilm in leidingen’ ontwikkelde dit con-

sortium een testmethode om het effect van 

verschillende methoden te bepalen op het 

verwijderen en voorkomen van dit probleem.

Druppelaar
“Zuiveringsinstallaties in de glastuinbouw 

werken prima om water te ontsmetten. Deze 

werking stopt zodra het water uit het behandel-

vat bij technieken met een puntwerking 

komt zoals ontsmetting op basis van UV, 

verhitting of filtering”, vertelt Van Ruijven, 

onderzoeker bij Wageningen University & 

Research Business Unit Glastuinbouw. Maar 

ook technieken met een meer systemische 

werking zoals ozon hebben een beperkt 

bereik. “Het meest ideaal zou zijn een hoge 

dosis ontsmettingsmiddel in het leidingwerk 

dat weg is zodra het water uit de druppelaar 

komt. Middelen die nog te geconcentreerd 

in het druppelwater zitten, verbranden de 

wortels.” Met andere woorden: er zijn aan-

vullende technieken nodig. Deze moeten wel 

passen binnen de eisen van een emissieloze 

teelt, die in 2027 in gaat. 

Testopstellingen
Het eerste jaar ontwikkelde de onderzoeker 

een testsysteem, protocol en representatieve 

biofilm. Het testsysteem bestaat uit drie 

parallelle testopstellingen van een mini-irri-

gatiesysteem met een voorraadvat gevuld met 

300 liter voedingsoplossing voor tomaat en 

een 50 meter lange irrigatieleiding. Tussen 

het vat en de irrigatieleiding zit een pomp en 

is er ruimte om elke methode in praktijk te 

brengen. Na de irrigatieleiding staat een door 

kennisinstelling KWR ontwikkelde ‘biofilm-

monitor’ om het effect van de behandelingen 

te kunnen bepalen.

Een slibmonster met de daarin aanwezige 

micro-organismen uit de drainput van proef-

locatie Bleiswijk vormt de basis voor de repre-

sentatieve biofilm. Het genomen monster 

van 2 liter is verdeeld over flesjes van 20 ml. 

Per test gebruikt de onderzoeker één flesje 

om het voorraadvat met de voedingsoplos-

sing te enten. Er wordt natrium-acetaat toe-

gevoegd als voedingsbron voor de micro-

organismen.

Het testsysteem staat in een klimaatcel bij 

een vast ingestelde temperatuur van 24°C. De 
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Onderzoek ‘Beheersen biofilm in leidingen’ afgerond

Schoonhouden irrigatiesystemen 
lukt het beste met chemie

Aanslag in het irrigatiesysteem is een probleem: hierdoor kunnen ziekten via het watersysteem 

gewassen infecteren en bij losraken van de laag kunnen verstoppingen optreden.
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pomp staat dagelijks tussen 8.00 en 17.00 uur 

aan met een regime van twee minuten pomp 

aan en tien minuten pomp stil. 

Vijf technieken op rij
Vijf bedrijven hebben hun oplossing laten 

testen.

1.  Zilver gestabiliseerd waterstofperoxide 

(Oxyl-PRO S) van Cindro, meegedoseerd 

met de voedingsoplossing vanuit de 

dagvoorraad. “Zilver wordt weliswaar in 

een heel lage concentratie toegediend, 

maar omdat het om een gesloten systeem 

gaat, is het nog de vraag wat er met het 

zilver gebeurt. Wordt het opgenomen 

door de plant, hoopt het zich op of slaat 

het neer met chloride?”, plaatst Van 

Ruijven als kanttekening.

2.  Bij de ultrasone waterbehandeling van 

Advanced Waste Water Solutions/PureBlue 

is de gedachte dat hoogfrequente geluids-

golven zich met de stroom mee voortplan-

ten door het systeem en zo het leiding-

systeem schoonhouden. Het bedrijf 

gebruikt de ultrasone techniek al om de 

UV-lampen in hun BZG-goedgekeurde 

zuiveringssysteem schoon te houden. 

3.  De elektromagnetische waterbehandeling 

van Aqua-4D Water Solutions verandert 

volgens de fabrikant de structuur van het 

water, waarmee de oplosbaarheid 

toeneemt, meststoffen beter worden 

opgenomen en er minder bacteriegroei is.

4.  Chloordioxide van CH2O wordt ter 

plaatse aangemaakt uit twee componen-

ten en in een lage concentratie toege-

diend aan de voedingsoplossing. Chloor-

dioxide reageert selectief met bepaalde 

verbindingen in organische moleculen, 

waardoor een lage dosis voldoende is 

voor een gewenst effect. Ook in dit proces 

worden stoffen gevormd (chloriet, 

chloraat) die mogelijk een effect hebben 

op het gewas in een recirculerend 

teeltsysteem. 

5.  Antibacteriële polyethyleen leidingen van 

MVP Starmaker. In dit nieuwe product is 

een zinkpreparaat ingebouwd. Dit zorgt 

voor contactafdoding. MVP verkent de 

markt voor dit nog nieuwe product met 

mogelijke toepassingen in de tuinbouw.

Testprotocol
Iedere test begint met het schoonmaken  

van het systeem met een hoge concentratie 

ongestabiliseerd waterstofperoxide, zodat de 

basissituatie voor iedere test hetzelfde is. 

Vervolgens wordt het systeem gevuld met 

voedingsoplossing en opgestart. Gedurende 

de test wordt de hoeveelheid adenosinetri-

fosfaat (ATP) een aantal keer gemeten. Deze 

energiedrager die in levende cellen zit, is een 

maat voor de hoeveelheid micro-organismen 

in de biofilm of vrij in het water.

De door KWR ontwikkelde ‘biofilm- 

monitor’ bestaat uit zes glazen buizen (twee 

per parallelsysteem) met daarin om en om 

ringetjes van glas (voor het gewicht) en van 

hetzelfde PE als de irrigatieleidingen. Op de 

PE-ringen gaat een filmpje groeien. Per 

meetmoment ‘oogst’ Van Ruijven PE-ringen 

om de hoeveelheid aanslag te bepalen. Verder 

tapt hij 250 ml water af om de hoeveelheid 

micro-organismen in water te meten.

Er is getest op verwijdering van bestaande 

lagen, waarbij deze eerst zes dagen kon groeien 

voordat de techniek werd aangeschakeld, en er 

is getest op het voorkomen van aanslag, waarbij 

de technieken direct bij het opstarten van het 

systeem zijn aangeschakeld. 

Chemie werkt beste
Er zijn steeds drie proeven gelijktijdig ge- 

daan: een controlebehandeling en twee 

proefbehandelingen. Alle technieken zijn 

tweemaal getest op verwijdering van een 

bestaande laag en tweemaal op het voorko-

men ervan in schone leidingen. “In de figuur 

zien we dat alle controlebehandelingen 

dezelfde lijn volgen. Tot dag 6 à 7 stijgt de 

biomassa. Daarna stabiliseert het naar een- 

zelfde waarde. Daaruit blijkt dat we op een 

gecontroleerde manier biofilm kunnen maken.”

Wanneer een techniek slaagt in het ver- 

wijderen van de aanslag is er de dag na intro- 

ductie al een ‘breekpunt’ zichtbaar. “Alleen de 

chemische technieken met Oxyl-PRO S en 

chloordioxide geven een goede werking. We 

zien een sterke afname van micro-organis-

men in de biofilm en in het water. Het resul- 

taat van de andere drie methoden valt tegen, 

terwijl we juist gehoopt hadden op een goed 

effect van de methoden zonder extra toe- 

gevoegde stoffen.” Van Ruijven gaat nog  

met de bedrijven om de tafel zitten om de 

resultaten te bespreken. De eindrapportage 

volgt eind maart.

Het onderzoek ‘Beheersen biofilm  

in leidingen’ is na twee jaar afge-

rond. Na de ontwikkeling van een 

testsysteem, een proefprotocol en  

de vorming van een representatieve 

test-biofilm werden vijf technieken 

getest: twee chemische, twee fysische 

technieken en een daar tussenin. De 

beide chemische methodes blijken 

goed te werken. 

Samenvatting

In drie parallelle systemen kunnen gelijktijdig een blanco controlebehandeling en twee  

methodes naast elkaar worden getest.

Onderzoeker Jim van Ruijven: “De chemische 

technieken slagen er het beste in om de biofilm 

te verwijderen en te voorkomen.”
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