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STEM-project3: Aquaponics

Gilby Claes, Lindsey Everts, Massimo Limardi, Lars Berben, Ayoub Lbali

Hoe kweek je op een duurzame manier 
planten/ vissen?



Inhoudsopgave

- De constructie: Het aquarium/pompsysteem/plantenbed

- Water/ stikstofcyclus

- Bacteriën

- Vissen

- Planten

Uitbreidingsmogelijkheden



Constructie

























Probleem: Doorbuiging van bovenplaat  

Krachten

Hydrodynamica 



Krachten





Rekenen met buiging

𝜎 =
6 ⋅ 𝐹 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑏 ⋅ ℎ²





Hoeveel water nemen de korrels op?

minitiaal (g) muiteindelijk(g) ∆m (g) m 1 korrel (g) mgemiddeld (g) ∆m 1 korrel (g) ∆mgemiddeld (g) 

7,58 8,28 0,70 0,76 0,07

6,37 7,12 0,75 0,64 0,08

6,40 7,06 0,66 0,64 0,07

8,45 9,09 0,64 0,85 0,06

9,17 9,95 0,78 0,92 0,08

0,76 0,07



Hoeveel water nemen de korrels op?

Massa, initiaal (g) massa, uiteindelijk(g) ∆m (g) m 1 korrel (g) mgemiddeld (g) ∆m 1 korrel (g) ∆mgemiddeld (g) 

13,95 15,20 1,25 0,6975 0,0625

17,50 18,81 1,31 0,875 0,0655

12,26 13,66 1,40 0,613 0,07

17,07 18,40 1,33 0,8535 0,0665

11,68 13,20 1,52 0,584 0,076

0,7246 0,0681



Hoeveel water nemen de korrels op?

massa, initiaal (g) massa, uiteindelijk(g) ∆m (g) m 1 korrel (g) mgemiddeld (g) ∆m 1 korrel (g) ∆mgemiddeld (g) 

24,330 26,280 1,950 0,811 0,065

19,410 21,180 1,770 0,647 0,059

21,250 24,480 3,230 0,708 0,108

22,740 24,920 2,180 0,758 0,073

19,920 21,910 1,990 0,664 0,066

0,718 0,074



Hoe kunnen we ons systeem mobiel 
maken?







Waarom is een constante waterbeweging 
belangrijk?

Ophoping 
afvalstoffen

Concentratie 
nitraten stijgt 

Water wordt 
zuurder

Vissen lijden 

Organismen 
sterven



Oplossing



Waterdebiet 





Resultaten waterdebiet

V (l) t (h) Q (l/h) Qgem

14,8 0,0172 860,4651163

862,7299

14,8 0,0166 891,5662651

14,8 0,0177 836,1581921



Hydrodynamische druk 



Hydrostatische druk
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Evaluatie



Evaluatie van het project

• https://www.youtube.com/watch?v=2qpUfQrq31k

https://www.youtube.com/watch?v=2qpUfQrq31k


Class Dojo



Class Dojo



Class Dojo



De stikstofcyclus





Bacteriën



Waarom bacteriën?



Stikstofkringloop



Het kweken van een cultuur



Het kweken van een cultuur



Het kweken van een cultuur



Het kweken van een cultuur



(per drie dagen)

(mg/l)



Praktisch

• Kan tot 5 weken duren!

• Opvolgen met watertest om de 3 à 4 dagen

• Indien eerder klaar, bacteriën bijvoeden



waterkwaliteit

Temp. (°C) pH Ammonium

(mg/liter)

Nitriet

(mg/liter

Nitraat

(mg/liter)

Opgelost O2

(mg/liter)

Aquaponics 18-30 6-7 < 1 < 1 5-150 < 5





Vissen



Positie vissen in het systeem



Positie vissen in het systeem

- Proefje: Wat scheidt een vis uit?



Geschikte vissoorten

• Goudvis
• Kamertemperatuur

• Zeer onderhoudsvriendelijk 



• Sluierstaart
• Zelfde als goudvis

• Bewegen zich trager voort: 

goed voor kleinere systemen

• Mooi om te zien.



• De guppy 
• Kamertemperatuur

• Max. 4 cm

• Mooi om naar te kijken

• Niet veeleisend



• Zebradanio’s
• Tropisch visje (kan ook op kamertemperatuur)

• Niet veeleisend

• Mooi om te zien

• Max. 3 cm



• Garnalen
• Helpen afvalstoffen sneller af te breken

• Houden het aquarium schoon

• Als aanvulling bij de vissen

• Voldoende verstopplaatsen voorzien! 



Proefjes met de vissen

• Hoe snel groeit een vis?
• Lange duur van experiment.

• Aanpassen van voedingshoeveelheid 

na een bepaalde periode.

• Hoeveel voeding heeft een vis nodig?
• 1,5- 2% van de totale massa.
• Wiskundige berekening.



Proefjes met de vissen

• Hoeveel vissen moeten er in het systeem?
• Berekening maximale grootte plantenbed i.f.v. grootte aquarium

• 1 vis/ 10 liter

• 1 vis heeft 1,5% van totale massa aan voeding nodig

• Berekenen maximale hoeveelheid voeding 

• Koppelen aan Feed ratio formule

• Berekening aantal vissen i.f.v. oppervlakte 

plantenbed met feed-ratio formule
• 40- 50gram/ m²/ dag



Proefjes met de vissen

• Hoeveel ammonium produceert een vis?
• Proefje van ongeveer een week

• Iedere dag metingen uitvoeren

• Koppelen aan opnameproef van nitraat door planten en omzettingssnelheid 
door bacterïen
• Proef met planten is moeilijk haalbaar



Timing van de vissen en proeven

• Vis moet verzorgd worden.

• Moet een plaats krijgen met voldoende ruimte.

• Water moet ververst worden, met een filter en zuurstofpomp.

De vissen vragen veel verzorging! Timing van de aankoop van vissen voor de 
proeven en daarna het geheel is dus zeer belangrijk.

• Tip: maak een mini- aquaponic om de vissen in te houden, hier kan je 
al verschillende tests mee doen en zo hebben de vissen al een tijdelijk 
thuis.



Start va het project: miniaquaponics



Waarom een mini- aquaponic?

• Goedkoop materiaal

• Eenvoudig te maken

• Gemakkelijk in een klas

• Perfect om de start te nemen



miniatuurmodel









planten





Positie in de stikstofkringloop 



Compromis parameters tussen alle 
organismen in aquaponics

Temp (°C) pH Ammonium 
(mg/l)

Nitriet 
(mg/l)

Nitraat 
(mg/l)

DO
(mg/l)

Aquaponics 18-30° 6-7 <1 <1 5-150 >5



Soort planten?



Proef: groeimedium 



Proef: aanpassing wortels aan groeimedium



Constructie zaaibedden 





Fotosynthese 



Proeven: fotosynthese 

• Koolstofdioxide (CO2)

• Water (H2O)

 opgenomen hoeveelheid 

 afgegeven hoeveelheid (verdampen)

• Licht 

 aanmaak glucose 

 Invloed van licht op de groei van planten 



Proef: Ammonium  nitriet  nitraat



Proef: hoeveel nitraat neemt een plant op? 
=> mislukt



Problemen? 

Licht in huidige opstelling? 



Problemen?

• Oogsten en planten? 



• Plaats?

• Steun? 



• Wat had ik anders gedaan?



Een aantal uitbreidingsmogelijkheden

- Het systeem op zonne-energie 

- Automatiseren van verschillende onderdelen

- Focussen op kweken van vis

- Vermiponics: planten kweken d.m.v. wormen

- Variëren in constructie plantenbed


