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Technologie & Techniek
Thema: Efficiënt produceren

Anaerobe technologieën om water te zui-
veren worden wereldwijd toegepast. 
Daarbij zetten anaerobe bacteriën de 
organische vervuiling (chemisch zuurstof 
verbruik; CZV) om in waardevol biogas. 
Daarbij worden – in tegenstelling tot bij 
andere technieken, zoals aerobe en 
fysisch chemische – nauwelijks of geen 
chemicaliën verbruikt. Ook worden er bij 
anaerobe afval(water)behandeling nage-
noeg geen reststromen geproduceerd. 
De energie, opgesloten in het methaan, 
kan worden aangewend voor bijvoor-
beeld een stoomketel of een WKK (warm-
tekrachtkoppeling). Het bedrijf verbruikt 
daardoor minder fossiele brandstoffen 
waardoor het de fossiele CO2-uitstoot 
kan terugdringen.
Aansprekende toepassingen van anaero-
be technologie in de Nederlandse voe-
dingsmiddelenindustrie zijn de zuivering 
bij Suiker Unie in Dinteloord en CêlaVíta 
in Wezep. Suiker Unie wint uit het bieten-
waswater dagelijks 20.000 Nm3/dag bio-
gas (8,3 MW), CêlaVíta uit het aardappel-
waswater 1.500 Nm3 per dag. 
Deze bedrijven gebruiken daarvoor com-
pacte Biopaq®IC reactoren. De bacteriën 
daarin groeien in goed bezinkbare kor-
rels (1-3 mm). Afscheiders voorkomen 
dat een deel daarvan met het behandelde 
afvalwater uit de reactor verdwijnt.
De concentratie aan bacteriën is hierdoor 
ongeveer 40 kg bacteriën per kubieke 
meter: dit is in vergelijking met een actief 
slibsysteem tien maal hoger. De reacto-
ren, die tot 28 meter hoog gebouwd kun-
nen worden, beslaan slechts een gering 
grondoppervlak.

Vethoudende stromen
In de voedingsmiddelenbranche, met 
name de zuivel- en olieverwerkende 
industrie, komen afval(water)stromen vrij 
met daarin relatief veel vetten of oliën. 
Deze stoffen zijn door hun energiedicht-
heid interessant om in biogas om te zet-
ten. De snelheid waarmee vooral de vet-
ten worden afgebroken, is afhankelijk 
van de grootte van de deeltjes. 
Bij anaerobe behandeling komt er meest-
al een achtergrondconcentratie aan vet-

Met een nieuw type zuiveringsreactor kan uit altijd lastig te ver-

werken vethoudend afval(water) biogas worden gewonnen. Dit 

gas kan prima worden benut in een stoomketel of warmte-

krachtkoppelingsinstallatie. Daardoor kan de CO2-uitstoot door 

fossiele brandstoffen flink worden teruggedrongen.

Energie uit vet afvalwater: 
een duurzame aanpak

Figuur 1.  Schema van de Biopaq®AFR: Een geïntegreerde flotatie-unit houdt het slib in de reactor waar-
door hoge conversiesnelheden per kubieke meter reactor (tot 9 kg CZV/m3/dag) worden bereikt. Bron: 
Paques BV.
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ten in de reactor voor; de reactor buffert 
een deel van het vet. Deze vetten en oliën 
kunnen bacteriënkorrels insluiten waar-
door het gevormde biogas niet kan ont-
snappen. De korrels drijven dan letterlijk 
de reactor uit. 
Om die reden worden dergelijke vetrijke 
stromen vaak niet in een anaerobe kor-
relreactor, maar in een vergister ver-
werkt. Daarin groeien de bacteriën niet 
op korrels, maar los in de vloeistof of in 
kleine vlokken. Met het effluent spoelen 
de bacteriën uit de reactoren. Dit is geen 
probleem omdat het afvalwater vaak wel 
20 tot 30 dagen in de reactor verblijft. In 
die tijd kunnen de bacteriën, ook de 
langzaam groeiende methaanvormers, 
zich vermenigvuldigen en de organische 
stoffen omzetten in biogas. 
Nadeel van deze vergisters is hun relatief 
grote omvang. Juist als de afvalstroom 
niet veel vervuiling bevat (niet meer dan 
70 kg organische verbindingen per 
kubieke meter) is er relatief veel reactor-
volume nodig. 
Een alternatief kan zijn de vetten en oliën 
in de anaerobe reactor af te scheiden met 
een flotatie-unit en dit slib vervolgens af 
te voeren. Indien er voor dit vet een goe-
de bestemming wordt gevonden, kan dit 
een aantrekkelijke optie zijn. Zo niet, dan 
kan het chemicaliënverbruik van de flota-
tie-unit en de afvoer van het vet-slib 
behoorlijk kostbaar zijn. 

Anaerobe technologie
Recent heeft Paques voor dergelijke vet-
rijke afvalstromen een nieuwe anaerobe 
technologie ontwikkeld: de Biopaq®AFR 
(Anaerobe Flotatie Reactor). Daarbij wor-

den de bacteriën via flotatie in de reactor 
gehouden. Juist voor de vethoudende 
afvalwaterstromen is dat gunstig omdat 
een deel van het vet niet direct wordt 
afgebroken, maar zich aan de biomassa 
hecht. Deze krijgt daardoor eerder de 
neiging om te drijven dan te bezinken. 
Dat komt omdat de bacteriën in vlokken 
groeien; ook zonder vetten drijven deze 
vlokken goed.
De bacteriën zetten de organische stof-
fen, inclusief de vetten en oliën, om in 
biogas. Met een klein gedeelte van dit 
biogas wordt het effluent onder druk ver-
zadigd. Vervolgens wordt dit water door 
een klep in een flotatie-unit (bovenin de 
reactor) gepompt. Na de klep valt de 
druk weg en ontstaan er kleine gasbelle-
tjes in de oplossing (het zogenaamde 
‘witwater’). De kleine gasbelletjes laten 
de biomassa stijgen. Het water onderin 
de flotatie-unit bevat daardoor nagenoeg 
geen biomassa meer en wordt continu 
afgelaten (dit is het effluent, zie figuur 1). 
De biomassa in de flotatielaag valt over 
de rand van de flotatie-unit terug in de 
reactor. Het slib kan wel meer dan 50 
dagen in de reactor verblijven. Langzaam 
groeiende bacteriën kunnen zich dan 
goed handhaven waardoor de opbrengst 
van het biogas maximaal is. 

Toepassing
De Biopaq AFR technologie is voor het 
eerst toegepast bij ITC Holland Transport 
BV in Oss, een vervoerder van (vloeibare) 
levensmiddelen. Het waswater van de 
tankauto’s werd op deze manier effectief 
gereinigd. Dit eerste prototype reactor 
(500 m3 volume) werd eind 2009 opge-
start en gesubsidieerd door het Program-
ma Pieken in de Delta. De resultaten zijn 
goed: meer dan 90% van het CZV wordt 
omgezet naar biogas. De slibproductie is, 
zoals bij andere anaerobe technologieën, 
laag (2-5% van het omgezette CZV). Het 
biogas wordt in een stoomketel gebruikt 
om het water te verwarmen voor de tank-
reiniging. Op deze manier wordt veel 
minder fossiel aardgas verbruikt. “Behal-
ve de lagere energie-inkoop versterken 
we ons imago van schoon en duurzaam 
bedrijf. In onze branche is dat van levens-
belang”, aldus directeur ITC Holland 
Transport Dominicus van Schaik. 
In juni dit jaar zal een 500 m3 Biopaq AFR 
worden opgestart bij Ben & Jerry’s (Unile-
ver) in Hellendoorn. Het afvalwater dat 
vrijkomt bij de ijsproductie wordt in deze 
reactor omgezet tot biogas dat in een 
WKK warmte en energie oplevert. De Bio-

paq AFR kan naar verwachting voor 40% 
in de groene energiebehoefte van de 
gehele ijsfabriek voorzien, zo heeft een 
pilot uitgewezen. “De robuustheid en 
performance van het systeem voor ons 
moeilijke afvalwater (high fat, high 
solids, high COD) was bepalend voor 
onze keuze in een competitief tender-
proces”, aldus duurzaamheidsmanager 
Rudi van der Arend. 
Toepassing van de Biopaq AFR technolo-
gie is een duurzame manier om vet- en 
oliehoudend water afkomstig van de voe-
dingsmiddelenindustrie te behandelen. 
Met aanvullende technologieën is het 
tevens mogelijk om N, P en S op een bio-

logische manier met minimaal energie-
verbruik als grondstof terug te winnen. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de instal-
latie bij aardappelfabriek Aviko in Steen-
deren. S wordt nagenoeg geheel uit het 
biogas als zwavel teruggewonnen, waar-
door het gas in een WKK kan worden 
gebruikt. De N en P worden beide voor 
ongeveer 75% teruggewonnen uit het 
water (ammonium zelfs voor meer dan 
90% en fosfaat voor 80%) en als struviet 
geoogst. Per jaar wordt 400 ton struviet, 
geschikt als meststof, geproduceerd.
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‘Slib kan wel 50 dagen in de 
reactor verblijven’

De Biopaq®AFR bij levensmiddelentransportbedrijf ITC 
Holland Transport BV in Oss.

3D-impressie van de nieuwe installatie.
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