
Technologie
Thema: Proces- en afvalwater

Destructiebedrijf Rendac in Son had in 1999 problemen met het

lichte slib in de nabezinktanks van de afvalwaterzuiveringsinstal-

latie (awzi). In de vier volgende jaren werd de installatie in sa-

menspraak met ingenieursbureau DHV omgebouwd tot de

grootste membraanbioreactor van Europa. Nog eens twee jaar

later draait de installatie nog altijd naar volle tevredenheid.

De waterzuivering van Rendac Son be-
stond tot 2003 uit twee parallel bedreven
actiefslibsystemen met een totale be-
lasting van 137.000 i.e. Systeem 1 was
een carrousel (7.500 m3), een door DHV
gepatenteerd systeem voor aërobe biolo-
gische waterzuivering, en systeem 2 be-
stond uit twee in serie geschakelde be-
luchtingsbassins (elk 4.000 m3).
Beide systemen beschikten over een
(hoog belaste) nabezinktank. Na deze
nabezinktanks was een gecombineerde
derde nabezinktank geplaatst die be-
doeld was om uitgespoeld slib af te van-

gen. Met behulp van decanters werd het
bezonken slib van nabezinktank 3 terug-
gevoerd naar systeem 2. De resterende
zwevende stof werd verwijderd in de
nageschakelde polishing vijvers. Vanuit
de vijvers werd het water geloosd op de
Stinkloop, een riviertje dat uitmondt in
de Dommel (figuur 1). 

Situatie 1999
Hoewel de waterzuivering zeer hoge ver-
wijderingrendementen behaalde, werd
toch regelmatig niet voldaan aan de
WVO-vergunningseis voor Kjeldahl-stik-
stof (NKj). Ook trad slibverlies op, dat
leidde tot extra kosten ten behoeve van
schoonmaak van de polishing-vijvers.
Voor een deel werd dit veroorzaakt door
de variaties in belasting van de zuivering.
De belangrijkste oorzaak waren echter de
variaties in het zuiveringsproces zelf
doordat het proces slechts in geringe
mate was geautomatiseerd. 

Automatisering
De eerste stap in de verbetering van de
waterzuivering was dan ook de upgra-
ding van de automatisering. Daartoe zijn
op basis van effectiviteit van de bestaan-
de besturing en instrumentatie richtlij-

nen opgesteld voor de benodigde bestu-
ring, meetapparatuur en technische aan-
passingen. Dit plan is gebruikt als uit-
gangspunt voor de software voor de
automatisering.
Andere aanpassingen betroffen:
– De inname van het influent in anoxi-

sche zones, zones waarin geen zuur-
stof aanwezig is en de denitrificatie
plaatsvindt.

– Regelmatige dosering van krijt om de
pH stabiel te houden.

– Vergroting van de influentbuffers
zodat de zuivering meer gelijkmatig
kan worden belast.

DHV was verantwoordelijk voor het pro-
jectmanagement van het automatise-
ringsproject en leverde een bijdrage aan

de engineering, het bouwtoezicht en de
inbedrijfstelling van de mechanische
onderdelen, meetapparatuur en bestu-
ringssoftware.

Verdere aanpassingen
Deze aanpassingen leidden in de eerste
tien maanden van 2001 tot zeer goede
zuiveringsprestaties. Daarna liep het ren-
dement op stikstofverwijdering toch weer
terug. Nadere analyse liet zien dat de
CZV/N-verhouding in de laatste weken
van 2001 zodanig was gedaald, dat onvol-
ledige denitrificatie plaatsvond (zie
kader).

Afwegingen
In de eerdere analyse van de waterzuive-
ring was vastgesteld dat de prestatie van
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Stikstofverwijdering
Het proces van stikstofverwijdering is bij
Rendac gevoelig voor kleine veranderingen.
Naast de variatie in belasting en de hoge ren-
dementen die moeten worden behaald, is het
proces vooral gevoelig voor variaties in de
(lage) CZV/N-verhouding van het influent
(gemiddeld 4,7 in systeem 1 en 5,8 in systeem
2). Gemiddeld genomen is volledige stikstof-
verwijdering mogelijk, maar de CZV/N-ver-
houding varieert gedurende het jaar en is
soms zelfs kleiner dan 4. Een extra effect is
de stikstofbelasting vanuit de biowassers.
Slib vanuit systeem 1 wordt gecirculeerd over
de biowassers waar ammonia wordt verwij-
derd uit afgassen. Hierdoor neemt de CZV/N-
verhouding in de beluchtingstank af.

De eerste stap was upgrading van de
automatisering

Membraanbioreactor van
destructiebedrijf Rendac in
Son.
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de waterzuivering was te verhogen door
verbetering van de slibafscheiding en/of
serieschakeling van de beluchtingstanks.
Bij een nadere uitwerking bleek dat serie-
schakeling van de beluchtingstanks in-
derdaad een betere effluentkwaliteit op
zou leveren dan parallelschakeling. On-
der ongunstige omstandigheden, bij-
voorbeeld een lage CZV/N-verhouding,
zou de verbetering echter (ruim) onvol-
doende zijn om toch volledige omzetting
van stikstof te verkrijgen. Deze optie viel
daarmee af. 
De aanpassing aan de slibafscheiding
had tot doel de afscheiding zodanig te
verbeteren dat regelmatig uitbaggeren

van de vijvers niet meer nodig zou zijn en
de decanters buiten werking zouden kun-
nen worden gesteld. 
Het bijbouwen van een grotere nabezink-
tank bleek 40% goedkoper te zijn dan de
ombouw van één straat tot een mem-
braanbioreactor (MBR). De exploitatie-
kosten voor de MBR-variant zouden ech-
ter 10% lager zijn en een hoge bedrijfsze-
kerheid garanderen.

Stinkloop
Ondertussen was duidelijk geworden dat
door de aanleg van de A50 ten noorden
van Rendac de stromingsrichting van de
Stinkloop naar de Dommel zou worden
geblokkeerd. Het effluent van Rendac
zou dan richting een agrarische gebied
met natuurbestemming gaan stromen,
wat ongewenst was. Alternatief was lo-
zing op de rioolwaterzuiveringsinstallatie
van Eindhoven of Sint Oedenrode. Dit
zou de aanleg van een nieuw persriool
noodzakelijk maken. Andere optie was
lozing op het nabij gelegen Wilhelmina-
kanaal. De lozingsnormen voor het Wil-
helmina-kanaal zijn echter strenger en
uitgebreider (bijvoorbeeld een norm voor
fosfaat) dan voor de Stinkloop. Verbete-
ring van de zuiveringsresultaten ten op-
zichte van de bestaande situatie zou dan
absoluut noodzakelijk zijn. 

MBR
Rendac besloot in 2002 om systeem 2 om
te bouwen tot een membraanbioreactor.
Zusterbedrijf Sonac in Burgum, Fries-
land, had daarmee al goede ervaringen
en bedrijven uit andere bedrijfstakken
hadden dit voorbeeld gevolgd. DHV stel-
de voor de ombouw een gecombineerd

programma van eisen en voorontwerp op
en nam het projectmanagement en
andere activiteiten voor de bouw van de
MBR op zich.
De MBR die werd gebouwd, heeft een ca-
paciteit van 80 m3/h. Uitbreiding tot 100
m3/h is mogelijk. De installatie is uitge-
voerd met Zenon Zeeweed-membranen.
Na de ombouw van systeem 2 tot MBR
werd nabezinktank 2 aan systeem 1 toe-
gevoegd, waardoor de bezinkcapaciteit
van het systeem verdubbelde. Het efflu-

ent van systeem 1 ging nu via nabezink-
tank 3 naar de vijvers. De vijvers kwamen
niet langer uit op de Stinkloop, maar
dienden uitsluitend als opslagbuffers
voor gezuiverd effluent dat in het produc-
tieproces wordt gebruikt. Het effluent
van de MBR (systeem 2) ging rechtsreeks
naar het Wilhelmina-kanaal (figuur 2).

Normen gehaald
De effluentkwaliteit van de MBR voldeed
ruimschoots aan de normen voor lozing
op het Wilhelminakanaal, behalve voor
fosfaat. Na toepassing van simultane
chemische fosfaatverwijdering in het
beluchtingbassin werd ook de fosfaateis
gehaald. Inmiddels draait de waterzuive-
ring al twee jaar probleemloos en is de
vuilvracht in het effluent afgenomen van
2.600 i.e. in 1998 tot minder dan 300 i.e.
(> 99% rendement). 
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Fig. 1   Schematische weergave van het originele zuiveringsproces
van Rendac Son.

De effluentkwaliteit van de MBR
overtrof de verwachtingen

Fig. 2   Schemati-
sche weergave
van het nieuwe
MBR-zuiverings-
proces.

Bezinking
In de oorspronkelijke situatie vond bezinking
plaats in drie stappen: de ‘normale’ bezink-
tanks met retourslib, een bezinktank zonder
retourslib en bezinking in de polishing-vijvers. 
De normale bezinktanks werden overbelast,
waardoor slib werd uitgespoeld. Hierdoor
werd ook nabezinktank 3 overbelast en kwam
het slib in de polishing-vijvers terecht. Licht
slib in de nabezinktanks verergerde de over-
belasting. Door de beluchting te sturen op
een lage NOx-concentratie wordt minder gas
geproduceerd in de bezinktanks. Dit vermin-
dert het risico van slibflotatie in de nabezink-
tanks. Het sturen op lage NOx-gehaltes heeft
echter als nadeel dat de slibvolume-index
verslechtert door onderbeluchting. In de bac-
teriemassa verslechtert de CZV-verwijdering
en het in de beluchtingtanks geproduceerde
CO2 wordt minder goed uitgedreven. Aan-
houdend lage CZV/N-verhoudingen leidden
vaak tot problemen met de bezinking.


