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Technologie & Techniek
Afvalwater en duurzaamheid

Al weer enige jaren geleden ontwikkelde 
advies- en ingenieursbureau DHV in nau-
we samenwerking met Stowa, de Techni-
sche Universiteit Delft, zes waterschap-
pen, enkele voedingsmiddelenbedrijven 
en met steun van onder andere Agent-
schap NL de Nereda-technologie.
Nereda is een antwoord op het relatief 

grote ruimtebeslag en energieverbruik 
die het actiefslibproces minder duurzaam 
maakt.

Doorontwikkeling leidde tot praktijktoe-
passingen in de voedingsmiddelenindus-
trie. Tegenwoordig wordt de technologie 
ook gebruikt bij de grootschalige behan-
deling van zowel huishoudelijk als indus-
trieel afvalwater.

Compact en minder energieverbruik
De Nereda-technologie voor biologische 
afvalwaterzuivering maakt gebruik van 
eigenschappen van aëroob korrelslib. Bij 
traditionele afvalwaterbehandelingspro-
cessen wordt afvalwater gezuiverd door 
micro-organismen in gesuspendeerde 
vlokken. In het Nereda-proces groeien 
diezelfde micro-organismen in korrel-
structuren met zeer goede bezinkings-
eigenschappen. Door dit aërobe korrel-
slib kunnen alle zuiveringsprocessen 
cyclisch in tijd en in één reactor plaats-
vinden. Stikstof en fosfaat worden hierbij 
op een biologische wijze verwijderd, wat 
een procesvoering zonder gebruik van 
chemicaliën en dure voorzieningen als 
membranen of dragermateriaal mogelijk 
maakt (zie kader). Al deze eigenschappen 
resulteren in compacte en relatief een-
voudig te beheren installaties die minder 
energie verbruiken en een effluent van 
hoge kwaliteit leveren.

Verhuizing installatie
Een praktijkvoorbeeld van de Nereda-
technologie is de toepassing bij Smilde 
Foods. Smilde Foods is specialist in het 

ontwikkelen van hoogwaardige oplos-
singen met margarines, oliën, vetten, 
salades, quiches en sauzen. DHV leverde 
in eerste instantie, in 2006, een installa-
tie voor Fano Fine Foods, onderdeel van 
Smilde Foods, in Oldenzaal. Het was een 
van de eerste systemen en na het doorlo-
pen van een leersproces functioneerde 
de installatie na enkele maanden 
betrouwbaar met goede resultaten.
De Smilde Foods-vestiging in Oldenzaal 
sloot in 2009 de deuren. Besloten werd 
om de installatie over te brengen naar de 
vestiging in Oosterwolde. Deze 
bedrijfslocatie beschikte op dat moment 
alleen over een fysisch/chemische voor-
behandeling van het afvalwater met een 
flotatie-unit. De restheffing was echter 
nog aanzienlijk, terwijl er de verplichting 
bestond maximaal 5.000 IE te lozen.

Pieken in belasting opvangen
Om de capaciteit van het bestaande sys-
teem te vergroten, werd de wand van de 
Nereda-reactor, gebouwd uit prefab sta-
len platen, met 1 meter verhoogd (tot een 
waterniveau 8 m). De verwerkingscapa-
citeit van het systeem werd hierdoor ver-
groot tot ca. 5.000 IE. De productie en 
daarmee de lozing van afvalwater bij 

Sinds 2010 maakt de Smilde Foods-vestiging in Oosterwolde 

gebruik van de Nereda-waterzuiveringstechnologie. 

Opmerkelijk is dat de installatie is overgebracht van een andere 

bedrijfslocatie en dat de zuiveringscapaciteit van het systeem 

werd vergroot. De resultaten zijn positief.

Smilde tevreden over duurzame 
afvalwaterzuivering

‘Een dergelijke gecombineerde 
aanvoer staat garant voor zeer 
variabel afvalwater’

Tabel 1. Vergelijking van de Nereda-technologie met andere technologieën 
voor de zuivering van industrieel en/of huishoudelijk afvalwater.

Parameter Nereda Conventioneel 
actief slib

MBR

Ruimtebeslag <30% 100% <30%

Energieverbruik <70% 100% >130%

Chemicaliën geen vaak Ja

Noodzaak membranen of dragermateriaal nee nee Ja

N / P-effluent (ppm) <5 / <0,5   10 / 1    5 / 1  

zwevende stof effluent (ppm) <25 <25 0

Investering <100% 100% >100%

Nereda-reactor Oosterwolde.
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Smilde Foods is echter sterk variabel. 
Regelmatig wordt dan ook meer vervui-
ling geproduceerd dan de maximale 
capaciteit van het systeem. Dagpieken 
zijn goed op te vangen door het inzetten 
van een buffervoorziening. Periodes met 
een langdurig hoge belasting komen 
echter ook regelmatig voor. De Nereda-
technologie kan met zo’n wisselende 
belasting overweg, zo blijkt uit figuur 2, 
waarin het verloop van de relatieve belas-
ting (ontwerpbelasting = 100%) is weer-
gegeven.
Op momenten van langdurige overbelas-
ting is de zuurstofinbrengcapaciteit van 
de geïnstalleerde blower limiterend en 
neemt het rendement van de zuivering af 
van ca. 97% naar ca. 90%. Ook de bio-
massa blijkt op een dergelijke langdurige 
overbelasting te reageren. De bezinking 
verslechtert, wat tot uitdrukking komt in 
een toename van de SVI (slib volume 
index) van 30 (standaard wordt na dertig 
minuten het volume slib na bezinking per 
liter gemeten) naar 60 ml/g. Maar bij 
deze SVI  bezinkt de biomassa nog zoda-
nig goed, dat nog steeds een droge stof-
concentratie van meer dan 12 g/l in de 
reactor kan worden gehandhaafd. Ter 
vergelijking: conventionele systemen 
hebben een SVI die een factor 2 tot 2,5 
hoger ligt dan de ‘slechtste’ waarde bij 
de Smildereactor.
Tijdens de periodes van hoge belasting is 
er geen verhoogde uitspoeling van slib 
opgetreden. Bij conventionele zuiverin-

gen is dat juist een zeer groot risico, wan-
neer de bezinking verslechterd. Snel 
nadat de belasting structureel weer 
onder de belastingsgrens komt, is het 
slib weer van normale kwaliteit.

Huishoudelijk afvalwater
In Epe staat sinds kort een Nereda-instal-
latie voor huishoudelijk afvalwater. Deze 
grootschalige praktijkinstallatie is 
onlangs door DHV gerealiseerd voor 
Waterschap Veluwe. De ontwerpcapaci-
teit bedraagt 60.000 vervuilingseenhe-
den, waarvan ca. 14.000 afkomstig zal 
zijn van slachterijen. Een dergelijke 

gecombineerde aanvoer staat garant 
voor zeer variabel afvalwater. Huishoude-
lijk afvalwater wordt in Nederland geken-
merkt door zeer grote pieken in de 
hydraulische aanvoer (regenwater), ter-
wijl slachterijen vaak grote variaties in de 
vuilvracht vertonen. De installatie bevindt 
zich momenteel in de opstartfase, maar 
de recente ‘zomer’ in Nederland heeft al 
wel aangetoond dat zeer grote debietva-
riaties verwerkt kunnen worden.

Smilde tevreden over duurzame 
afvalwaterzuivering

Fig.uur 1. Verloop van de belasting met afvalwater en de SVI (slib volume index) bij Smilde 
Foods in de periode januari 2010 to en met augustus 2011.

Nereda is een Sequencing Batch Reactor- (SBR) technologie. In 
het Nereda-proces zijn de sequentiële behandelingsstappen 
door het gebruik van korrelslib geoptimaliseerd. Het proces 
kan schematisch worden weergegeven met de volgende 
hoofdstappen:
1. Voeden met afvalwater en tegelijkertijd aflaten van gezui-

verd water
2. Beluchten, waardoor vergaande biologische verwijdering 

van stikstof, fosfaat en organische componenten plaatsvindt
3. Scheiden van korrelslib van het gezuiverde water in een 

zeer korte bezinkfase, waarna de reactor klaar is voor de 
volgende cyclus.

Een cruciale parameter in de beoordeling van een biologische 
zuivering is de Slib Volume Index (SVI), wat gezien wordt als 
een maat voor de bezinkbaarheid van de biomassa. Deze para-
meter wordt bepaald door het volume aan slib na 30 minuten 

bezinken in een maatcilinder te relateren aan het droge stof 
gehalte. Typische waardes voor conventioneel slib is een SVI 
tussen 100 en 150 ml/g. Uiteraard kan ook na kortere tijd de 
SVI worden gemeten. Na 5 minuten bezinken is de SVI in con-
ventionele zuiveringen 300 – 600 ml/g. De SVI van korrelslib ligt 
meestal tussen de 30 - 50 ml/g (SVI5), waarbij er nauwelijks ver-
schil is met de SVI30 waarde.  In vergelijking met regulier actief 
slib is dit dus veel lager. Door de zeer goede bezinking kan niet 
alleen worden volstaan met een geringer ruimtebeslag, maar 
kunnen er ook beduidend hogere biomassaconcentraties 
(10 – 15 kg/m3 ) worden toegepast. Hierdoor kan een hoge 
zuiveringscapaciteit per m3 reactorvolume worden gereali-
seerd. In het korrelslib vinden alle aërobe, anaërobe en 
anoxische biologische omzettingsprocessen simultaan plaats. 
Zo wordt in één processtap een vergaande biologische zuive-
ring bewerkstelligd.

Nereda-proces

Arnold Zilverentant
033-4682410, arnold.zilverentant@dhv.com.
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