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Fytoremediatie

Een saneringsstrategie die gebruik maakt van planten en micro-
organismen om verontreinigende stoffen uit bodem, water 

of sediment te verwijderen via afbraak, extractie, transformatie of 
vervluchtiging ofwel de verontreiniging te stabiliseren (immobilisatie).

Code van goede praktijk Fytoremediatie – januari 2019
https://www.ovam.be/code-van-goede-praktijk-fytoremediatie
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https://www.ovam.be/code-van-goede-praktijk-fytoremediatie
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Fytoremediatie



Hyperaccumulatoren

Thlaspi caerulescens (Zinkboerenkers)
Alyssum bertolonii (Schildzaad)
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Voordelen van bomen

- Grotere diepte
- Minder kans op giftige biomassa
- Meer biomassa dan hyperaccumulatoren
- Andere functies: houtproductie, groenscherm, ecologische functies, …
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Bomen in allerlei vormen
Knotbomen

Grienden

Korte omloophout
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korte omloophout
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Voordelen van grassen
- Dichte beworteling
- Op veel plaatsen toepasbaar
- Zowel intensief als extensief te beheren
- Andere functies: betreding, ecologische functies, …
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Lolium perenne (Engels raaigras)

• Groeit ook op natte en verdichte 
gronden

• Cu: 50 mg/kg in bovengrondse 
delen, 94 mg/kg in de wortels

• Fytodegradatie van minerale olie
• Worteldiepte: 20 cm tot 50 cm

Voorbeeld : Engels raaigras
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• In sommige gevallen langere saneringsduur

è fytoextractie metalen

• Verspreiding verontreiniging

è bvb. bladval bij metalen

• Uitdamping via bladeren

è fytovolatilisatie vluchtige organische stoffen

• Diepere verontreiniging

• Ruimte nodig voor groen

è bebouwde zone of installatie aanwezig

• Te hoge concentraties

è puur product in kernzone

Beperkingen van fytoremediatie
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Fytoremediatie
Enkel afbraak in bodem

Micro-organisme geassisteerde 
Fytoremediatie
Bijkomende afbraak in de plant
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OC = Organische Contaminant

Meer dan alleen een boom
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Klassieke fytoremediatie vs micro-
organismen geassisteerde

fytoremediatie

https://www.ovam.be/code-van-goede-
praktijk-fytoremediatie



Click to add textHier het schema van 
Kennento add text

Fytoremediatie potentieel
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Gemengd bos van Zomereik en Gewone es

TCE verontreiniging

Aanplant populieren

TCE μg/l

Field Case: TCE-verontreiniging
(onderzoek door CMK/Uhasselt)



82%
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Onderzoek TCE tolerantie en afbraak
Alle bacteriën geassocieerd met eik en es werden geïsoleerd, 
geïdentificeerd en getest voor hun tolerantie voor en afbraak
van TCE

3%

TCE tolerantie en afbraak

Fytoremediatie kan niet toegepast worden zonder bijkomende inoculatie !!!
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In situ inoculatie
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In situ evapotranspiratie metingen
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Resultaten TCE evapotranspiratie
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TCE degradatie in wortelzone
Total number of cfu per g fresh weight: 9.4 x 104 Total number of cfu per g fresh weight: 3.2 x 107

Relative abundance (%)
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TCE degradatie in stam

Total number of cfu per g fresh weight: 1.0 x 103 Total number of cfu per g fresh weight: 5.4 x 104

Relative abundance (%)

yyyyyyyyyyyyyyyCurtobacterium

yyyyyyyyyyyyyyyFrigoribacterium

Geïsoleerde endofyten in stam
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Field case: Pilootproef Roeselare

Verontreiniging:
1,1,1-trichloorethaan
dichloormethaan
1,4-dioxaan
tolueen
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Populus “Dender”, 15 poten
Populus “Marke”, 16 poten
Salix “Tora” , 10 poten, 191 stekken

Field case: Pilootproef Roeselare



25

Field case: Pilootproef Roeselare

Aanplant: 
15/03/2018

1 maand na 
aanplant
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Field case: Pilootproef Roeselare

Aanplant: 
15/03/2018

2 maanden na 
aanplant
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Field case: Pilootproef Roeselare

Aanplant: 
15/03/2018

4 maanden na 
aanplant



Haalbaarheidstesten:
• Selectie bacteriën en samenstelling consortia 
• Afbraakpotentieel van de geselecteerde consortia 
• Inoculatie experiment onder serrecondities 

Resultaten verwacht tegen eind maart 2019

Field case: Pilootproef Roeselare
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Field case: Pilootproef Roeselare



Field case: organische verontreiniging 
op terrein van voormalige cokesfabriek



Doel onderzoek consortium

Gezamenlijke doorontwikkeling van concept, opschaling en 
praktijkdemonstratie fytoremediatie op vml. 
teerfabrieksterrein met PAK en minerale olie

Ontwikkeling know-how bedrijfsleven en kennisinstituten

Bijdrage aan een betere leefomgeving, vlottrekken 
ontwikkeling brownfields en afbouw IBC



Verschillende vormen van fytoremediatie zullen 
op locatie worden ingezet op 
• verontreinigd terrein, 
• oever en 
• sedimenten (phytopile)

Doel onderzoek consortium



Wat kunt u van ons verwachten?
Eind 2019: communicatie over situatie, ontwerp en aanleg 
pilootproeven

2020: selectie en inoculatie micro-organismen

2021: rapportering resultaten serre-experimenten en 
bepaling afbraakpotentieel

2022: gezamenlijke eindevaluatie van 3 consortia 
met nature based pilots (reactieve matten, 
fytoremediatie en bioremediatie van PAK en minerale olie)



Zo kan bodemsanering er ook uitzien !
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4 successie-stadia 
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4 successie-stadia en afgeleiden bij 
fytoremediatie
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• Variatie van plantensoorten
spreiding bloeitijd
voorjaars- en najaarsbloeiers
waardplanten
inheemse soorten

• Structuur van de begroeiing
microklimaat
kleine verschillen vb graspollen
ruigere begroeiingen

• Mogelijkheden voor verspreiding
samenhang

• Kwaliteit van het water
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faunavriendelijk beheer (vb insecten)
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inrichting en beheer
afstemmen op mogelijke
risico’s

invullen van ontbrekende
schakels
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Contact:
Prof dr Jaco Vangronsveld jaco.vangronsveld@uhasselt.be
Dr Ir Nele Weyens nele.weyens@uhasselt.be

www.bio2clean.be
info@bio2clean.be

Mario Clemmens, MSc Ing Dirk Dubin
+32 (0)494 50 84 15 +32 (0)495 99 71 14


