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Achtergrond 
De microbiologische waterkwaliteit en stabiliteit heeft een grote rol in de microbiële gezondheid van het 

recirculatiewater in de glastuinbouw. Organische stof uitgescheiden door plantenwortels spelen waarschijnlijk 

een belangrijke rol in de microbiologische waterkwaliteit van het recirculerende irrigatiewater en kunnen 

microbiële groei stimuleren. Dit kan leiden tot biofilmvorming in het irrigatieleidingsysteem, wat tot problemen 

zoals verstopping van druppelaars kan leiden. De mate van biofilmvorming door micro-organismen in het 

irrigatieleidingsysteem in de glastuinbouw is afhankelijk van de beschikbaarheid van voedsel dat aanwezig kan 

zijn in het irrigatiewater of het leidingmateriaal. Wanneer biofilm tot problemen gaat leiden, worden curatieve 

maatregelen genomen om de biofilm te verwijderen met desinfectiemiddelen of biociden. Het is echter onder 

praktijksituaties moeilijk vast te stellen hoe succesvol dergelijke middelen zijn om de biofilm in het 

leidingsysteem te verwijderen. Daarom wordt binnen WP2 onderzocht of een standaardopstelling met behulp 

van een biofilmmonitor kan worden opgezet waarin de effectiviteit van biofilmverwijdering kan worden 

onderzocht. Het doel van dit document is om een kort overzicht te geven van biofilmsystemen die in het 

verleden door KWR zijn ontwikkeld voor de drinkwaterindustrie en die ook als een dergelijke 

standaardopstelling voor de tuinbouw kunnen dienen.  

Gestandaardiseerde methodiek voor biof ilmanalyse 

Bij KWR is een biofilmmonitor ontwikkeld die als doorstroom-testeenheid kan worden gebruikt, maar ook als by-

pass kan worden geïntegreerd in het irrigatieleidingsysteem (figuur 1).   

FIGUUR 1: BIOFILMMONITOR  

Deze biofilmmonitor bestaat uit een glazen kolom met daarin opeengestapelde glazen ringen, een flowmeter, 

een reduceerventiel, een monstername kraan en een watermeter (figuur 2). De aanwezige slangen zijn gemaakt 

van teflon, de kranen zijn van roestvrijstaal en zoals eerder is genoemd is de kolom van glas. De keuze voor 

deze materialen is gedaan om de eventuele bijdrage van de gebruikte materialen aan de groei van bacteriën  in 

de biofilmonitor te voorkómen. De flowmeter en het reduceerventiel hebben de functie om de stroomsnelheid 

van het water te regelen en te controleren. Om de condities in de monitor overeen te laten komen met de 
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condities in het buizensysteem wordt de stroomsnelheid in de monitor zo ingeregeld dat het overeenkomt met 

de stroomsnelheid in het irrigatiebuizensysteem.  

Figuur 2: Schematische weergave van de biofilmonitor 

In de glazen kolom worden 40 ringen geplaatst. Deze ringen kunnen van verschillende materialen zijn en welk 

type materiaal wordt gebruikt ligt aan de vraagstelling van het onderzoek waar de biofilmmonitor voor wordt 

toegepast. Voor het onderzoeken van biofilmverwijdering op leidingen van irrigatiewater binnen de tuinbouw, is 

het raadzaam om de ringen van het materiaal te maken dat ook wordt gebruikt als leidingmateriaal in het 

leidingnetwerk. Op deze ringen zal bij doorstroming van de monitor met het te onderzoeken water de 

biofilmvorming plaatsvinden. De snelheid van biofilmvorming en hoeveelheid biofilm wordt normaliter bepaald 

door tweewekelijks twee glazen ringen uit de monitor te halen, maar het interval van monstername van ringen 

kan ook korter of langer zijn. In het laboratorium wordt de biofilm van de ringen verwijderd door de ringen met 

een kleine hoeveelheid water ultrasoon te trillen. Op de op deze manier verkregen biofilmsuspensie kunnen 

zowel biologische als chemische analyses worden uitgevoerd. De hoeveelheid gevormde biomassa op de ringen 

wordt bepaald door de biologische activiteit in het getrilde suspensie te kwantificeren. Hiervoor wordt de 

concentratie adenosine trifosfaat (ATP) bepaald. Het ATP-molecuul fungeert in de cellen voor energietransport 

en hoe meer (bacterie)cellen in de suspensie aanwezig zijn en hoe actiever de cellen zijn, hoe meer ATP er 

wordt gemeten. De ATP-bepaling is relatief eenvoudig en snel met tevens een zeer lage detectiegrens. De 

biofilmhoeveelheid die op deze manier wordt verkregen wordt uitgedrukt in ATP/cm2. Naast ATP kunnen ook 

additionele analyses op de gesuspendeerde biofilm worden uitgevoerd, voorbeelden hiervan zijn: 

bacteriesamenstelling of microbiële profilering door DNA-sequentieanalyse, directe microscopische celtelling, 

detectie van pathogene micro-organismen met specifieke detectiemethoden (bv selectieve kweek of qPCR) en 

chemische analyses (ijzer, mangaan, koolhydraten).  
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Effectmeting van bestr ijding en/of verwijdering van de biofilm 

Het principe van de hierboven beschreven biofilmmonitor is in het verleden ook toegepast om effecten van 

behandelingen tegen biofilmvorming te onderzoeken.  Met behulp van de ATP-analyse eventueel aangevuld met 

microbiële profilering kunnen zowel (1) de afname van de biofilm worden gekwantificeerd maar ook (2) 

eventuele veranderingen van de microbiële samenstelling van de biofilm. De biofilmmonitor is hiervoor 

aangepast tot een pentamonitor, waarin vijf parallelle biofilmmonitoren naast elkaar zijn geplaatst (figuur 3). 

Iedere biofilmmonitor in deze opstelling kan apart worden bedreven en het is ook mogelijk om per 

biofilmmonitor een desinfectiemiddel te doseren. Deze testopstelling maakt het daarom mogelijk om in een 

vergelijkbare conditie  als in het irrigatieleidingnet (vergelijkbare waterkwaliteit en 

leidingmateriaal)verschillende behandelingsstappen naast elkaar te analyseren. Op deze wijze kan relatief snel 

verschillende condities/concentraties/middelen worden getest en onderling worden vergeleken. 

Figuur 3: De Pentamonitor met doseermogelijkheid voor desinfectiemiddelen 

Standaardopstelling binnen wp2 
Voorgesteld wordt om de bij KWR aanwezige pentamonitor als standaardopstelling te gebruiken voor onderzoek 

naar het effect van desinfectie- en biocidemiddelen op biofilmverwijdering. De biofilmmonitoren zullen hiertoe 

worden gevuld met ringen van materiaal dat normaal wordt toegepast in het irrigatieleidingwerk en zullen 

doorstroomd worden met water dat vergelijkbaar is met irrigatiewater. In de eerste stap van het onderzoek 

wordt onderzocht of dit systeem leidt tot de ontwikkeling van reproduceerbare biofilm en binnen welk 

tijdsbestek zich een stabiele biofilmconcentratie heeft ontwikkeld. In het vervolg kunnen dan de effecten van 

desinfectiemiddelen en biociden op de biofilm worden onderzocht met deze opstelling. 


