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Fytoremediatie

• Fort van Zwijndrecht

• Verwijderen van TNT uit vervuilde bodem

• Grassoorten (o.a. gewoon struisgras)

• Proefinzaaiingen UHasselt



Gras op TNT vervuilde bodem



Sanering ook met paddenstoelen?

• Sommige paddenstoelen breken lignine af

• Lignine= houtstof in celwand van organismen

• Lignine= na cellulose, meest voorkomende stof 

• Hout = grote molecule die bestaat uit cellulose, 
hemicellulose en lignine  

• Witrotter :afbraak van cellulose, hemicellulose en 
lignine

• Bruinrotter: afbraak enkel van cellulose



Zoektocht op 8 november 2013

• naar ectomycorrhiza fungi 

= symbiotische ‘goede’ zwammen rond de

wortels van bomen

• Naar saprofytische fungi (hout-verterende 
zwammen) die groeien op een TNT-bodem

• Zwammen die groeien op TNT-bodem: 
mogelijke goede afbraak-genen voor TNT-
afbraak???



Gezocht en gevonden op 8/11/13

Lijst paddestoelen 
 
Rechterzijde TNT-basin 
1-Mycena galopus 
2-Hypholoma fasciculare 
3-Mycena galericulata 
4-Hebeloma sp. (*) 
 
TNT-buis overloop hogerop in het bos 
1-Collybia confluens 
2-Clitocybe phaeophtalma 
3-Collybia peronata 
4-Auricularia auricula-judae 
 
Controle site (hogerop in het bos) 
1-Ramaria stricta 
2-Flammulina velutipes 
 
Linkerzijde TNT-basin 
1-Clitocybe nebularis (*) 
2-Ramaria stricta (*) 



Alles in de doos



Vroeger al gevonden, maar niet aan 
TN T-bassin



Rechte koraalzwam- Ramaria stricta



Nevelzwam -Clitocybe nebularis
Ramaria stricta



Hebeloma sp.



Verder onderzoek

• Ecologische aspecten van de TNT-bodem
bepalen: totale bacteriepopulatie structuur
(dmv pyrosequencing) + activiteit om te kijken
of er in de TNT-bodem al potentieel
interessante bacteriën zijn die de afbraak
doen

• Dit in vergelijking met de niet-vervuilde
controle bodem, die hogerop de heuvel
genomen zijn rond het bassin



Verder verder onderzoek

• 'samenwerking' tussen de reeds geïsoleerde
bodembacteriën en de fungi die nu verzameld
zijn om de TNT-afbraak te verbeteren

• Nazien in welke mate de organische N omgezet is 
naar anorganische N door de zwammen

• Anorganische N = wordt gebruikt door planten

• Als de zwam dit inderdaad goed kan, zou het ook
mogelijk zijn dat de zwam stikstof van de TNT 
haalt en zo afbreekt.



Vragen

? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ?


