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Phytocube

DE PHYTOCUBE BRENGT DE VOORDELEN VAN DE 
NIEUWSTE INNOVATIES IN RIETVELD-TECHNOLOGIE BINNEN 
HET BEREIK VAN PARTICULIEREN EN KLEINE BEDRIJVEN

Rietvelden (helofytenfilters) staan 
bekend als één van de meest 
betrouwbare en milieuvriendelijke 

waterzuiveringssystemen op de markt. 
Het nadeel van het ruimtebeslag werd 
door innovaties bij grote systemen 
voor een belangrijk stuk opgelost door 
het filterbed te beluchten. Door de 
extra toevoeging van zuurstof wordt 
de zuiverings-efficiëntie tot 10 maal 
vergroot en wordt de benodigde 
oppervlakte met een factor 4 – 6 
verkleind. Bovendien zorgt de extra 
beluchting voor een constant hoge 
kwaliteit van zuivering en flexibiliteit 
naar wisselende belasting. 

De Phytocube brengt 
deze revolutionaire beluchte 
helofytenfilter-techniek nu ook als IBA 
binnen het bereik van particulieren 
en kleine bedrijven. Dit met behoud 
van alle klassieke voordelen van 
een rietveld (helofytenfilter), zoals 
een zeer laag energieverbruik, 
ongevoeligheid voor storingen en een 
minimaal onderhoud.

De Phytocube heeft een minimale 
ecologische impact en is moeiteloos 
in te passen in de omgeving. Door de 
modulaire opbouw van het systeem, 
is de capaciteit bovendien zeer 
gemakkelijk uit te breiden indien nodig.

Voordelen van  
de Phytocube

 � Ruimtebesparend: slechts 0,5 m² 
per persoon

 � Lage jaarlijkse kosten

 � Slechts 1 onderhoudsbeurt per jaar

 � Snelle installatie als plug-and-play 
systeem

 � Beperkte graafwerken

 � Plaatsingsmogelijkheden: 
bovengronds of gedeeltelijk of 
geheel ingegraven

 � Afwerking kan aangepast worden 
aan de tuininrichting

 � Genereert geen zuiveringsslib

 � Geen enting nodig voor de opstart

 � Zeer snelle opstart: al na twee weken 
worden de lozingseisen gehaald

 � Modulair uit te breiden

 � Milieuvriendelijk

 � Geschikt voor wisselende belasting 
en pieklozingen

 � Geïntegreerd monsternamepunt

 � CE attest volgens EN 12566-3, EN 
12566-6 en IBA klasse 3B



De Phytocube als IBA
Het afvalwater van de woning wordt 
eerst voorgezuiverd in een septic tank, 
waar de vaste delen, vetten en oliën in 
achterblijven. Indien een bestaande 
septic tank aanwezig is, kan deze vaak 
gebruikt worden.

Na de voorzuivering wordt het 
afvalwater in het Phytocube systeem 
gepompt. Het bekken van de Phytocube 
is gevuld met speciale poreuze korrels, 
waarin de planten wortelen. Op de 
wortels van de planten en op de 
korrels, groeien bacteriën die voor de 
zuivering van het afvalwater zorgen. De 
bacteriën worden hierbij ondersteund 
door de natuurlijke omgeving die 
gecreëerd wordt door de wortels van de 
rietplanten. Dit proces wordt versneld en 
geïntensiveerd door de toevoeging van 
extra zuurstof van onder uit het bekken.

Door de relatief lange verblijftijd 
in het systeem ontstaat er geen 
zuiveringsslib. Alle slib wordt binnen 
het systeem verteerd. Vanwege de 
natuurlijke omgeving rond de wortels 
van de rietplanten en de afwisseling 
tussen zuurstofrijke en zuurstofarme 
zones, ontstaat er ook een rijke variatie 
aan bacterieleven. Hierdoor worden zelfs 
moeilijker afbreekbare stoffen, zoals 
medicijnresten, efficiënt verwijderd.

Lage jaarlijkse kosten
Vergeleken met traditionele 
ondergrondse IBA’s, is het 
energieverbruik van de Phytocube een 
stuk lager omdat er in verhouding minder 
beluchting nodig is. Verder is er slechts 
één maal per jaar een onderhoudsbeurt 
nodig. De septic tank moet in de 
regel eens in de 5 jaar geruimd 
worden. Dit maakt de onderhouds- en 
gebruikskosten minimaal.

Levering en opties
De standaard uitvoering van de 
Phytocube heeft een capaciteit van 

5 – 6 personen. Meerdere bekkens 
kunnen parallel of in serie geplaatst 
worden om het systeem een grotere 
capaciteit te geven of om aan speciale 
lozingseisen te voldoen. 

De Phytocube wordt geleverd 
inclusief een besturingskast met 
alarmfunctie voor de sturing van 
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de pomp en de luchtblower. Deze 
stuurkast is ingebouwd in een groene 
RVS buitenkast.

Voor locaties die niet dagelijks 
gebruik worden, kan een 
besturingskast geleverd worden die 
de luchtblower in- en uitschakelt, 
afhankelijk van het waterverbruik.

Rietland ontwerpt en bouwt al sinds 1994 helofytenfilters voor de 
zuivering van huishoudelijk, industrieel en agrarisch afvalwater.
Rietland bvba: Van Aertselaerstraat 70, 2322 Minderhout, België
Rietland helofytenfilters: Rosmolenplein 34, 5014 ET Tilburg, Nederland
BE: +32 3 294 02 65     NL: +31 13 544 65 99     www.rietland.com

Uitstekende zuiveringsresultaten van de Phytocube
Onderstaande zuiveringsresultaten werden gemeten tijdens de Europese CE 
certificering volgens EN 12566 6 bij de Europees genotifieerde instelling Certipro 
(Mol, België). Hierbij werd het systeem gedurende 38 weken aan een strenge 
controle onderworpen, inclusief een winterperiode. Uit de resultaten blijkt dat de 
Phytocube voldoet aan de lozingseisen voor een IBA klasse 3B (dit is de hoogste 
klasse in Nederland) en Vlarem 2 (België).
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VERWIJDERING 
(%)

BZV 346 4 99%

CZV 751 34 95%

Zwevend stof 303 7 98%

Ammonium-N 68 7 90%

totaal-N 85 39 54%

totaal-P 10 5 50%

Rietland realiseerde al ruim driehonderd waterzuiveringen op basis van 
helofytenfilters voor particulieren, bedrijven en overheden. We onderhouden 
hechte contacten met verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen 
in binnen- en buitenland. Verder maakt Rietland deel uit van Global Wetland 
Technology, een internationaal netwerk van experts op het gebied van 
helofytenfilters en natuurlijke waterzuivering. Deze contacten zorgen voor een 
voortdurende groei van onze kennis en ervaring, zodat wij een optimale oplossing 
kunnen bieden voor uw afvalwaterprobleem, van klein tot groot.
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