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AWZI:

Anaerobe zuivering

Anammox

Biologische zuivering

MBR
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• Ecoson Biodiesel: vetraffinage (en biodieselproductie)

• Ecoson Organic Food Waste: vergisting van organische 
restmateriaal uit de levensmiddelenindustrie

• Ecoson Biofosfaat: verwaarding van dierlijke mest
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Het sluiten van kringlopen:



2014: Focus op fosfaat overschot  Ecoson Biofosfaat concept 
is gericht op verwaarding van fosfaat in dikke fractie 
door productie van Biofosfaat korrel

2017: Mestverwerking is meer dan verwaarding van dikke 
fractie: 

• Toenemende druk op verwerking dunne mest fractie

• Veel mestverwerkingsinitiatieven ondervinden grote 
problemen

• Hoge kosten voor verwerking van dunne fractie tot 
loosbaar water

• Ook knelpunt gebleken voor lozing van afvalwater op 
locatie Son
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• UF/RO : Enige gangbare verwerkingstechniek

• Product : Mineraalconcentraat

• Indikkingsfactor : 2 – 3x (uit dunne mestfractie) 

100.000 Ton mest -> circa 30.000 Ton concentraat

• Afzetmogelijkheden : Beperkt - alleen tijdens bemestingsperiode en onder 
pilot project “Kunstmestvervanging”

• Grote opslagcapaciteit vereist

• Afzetkosten: € 5 – 30 / ton

• Operationele kosten : ca. 11-12 €/ton mest incl. afzet concentraat

Sterk kostenverhogend voor mestverwerking in Nederland, in het 
bijzonder in combinatie met mestvergisting.
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Aanleiding ontwikkelen nieuw concept dunne mestfractie:

• Problemen die dit water geeft op de AWZI Rendac Son, o.a.:

• Verstopping/verslechtering van MBR op AWZI

• Vervuiling van online analyse apparatuur

• Ongewenste bruine kleur aan lozingswater

• Hoge behandelingskosten

• Hoge operationele kosten voor UF/RO concept

• Onzekerheid voor garandeerde afzet UF/RO (mineraal)concentraat 
en hoge kosten hiervan.

De problemen op de AWZI zijn te relateren aan het feit dat het 
afvalwater een groot aandeel Humuszuren bevat. 
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Wat zijn humuszuren precies?

• Complexe organische verbindingen

• Gekenmerkt door:

• Oplosbaarheid

• Molecuulgrootte 5-30 kD

• kleur

Maar humuszuren hebben ook een positieve eigenschap:

• Complexeren van onoplosbare mineraalverbindingen waardoor deze door 
de plant kunnen worden opgenomen

• Betere bodemstructuur

• Betere wortelontwikkeling

• Hogere gewasopbrengst per hectare 



Darling Ingredients is in 2016 met Opure een onderzoekstraject 
gestart naar alternatieve behandeling van de dunne mestfractie.

Onderzoekstraject

• Kleinschalige pilot van ca. 6 mnd

• Grootschalige pilot van ca. 1 jaar
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Ontwikkeling heeft geresulteerd in volgend proces:

1. Biologische stabilisatie van het afvalwater (CZV 
verwijdering) in de biologische reactor

2. Scheiding van slib/water (humuszuurproduct) in MBR

3. Concentratie van humuszuren in NF 

4. (Strippen)/wassen lucht 

12

MBR 
permeate

NF 
permeate

Stap 1 Stap 2 Stap 3



Resultaten pilot:

• Biologische proces verloopt stabiel

• Beperkte vervuiling van MBR

• MBR permeaat kan 40-50x worden ingedikt

• Hoge retentie van humuszuren op NF

• Beperkte reiniging van membranen
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Parameter eenheid Influent reactor Permeaat  NF

CZV [mg/l] 12.000 300

N-tot [mg/l] 3.500 2.500

NH4-N [mg/l] 3.000 2.000

P-tot [mg/l] 150 40

Chloride [mg/l] 2.500 2.000

Door positieve pilotresultaten is besloten te investering in een full 
scale installatie.

Deze innovatie is tevens gesubsidieerd door RvO. 

Humuszuur

200.000

17.000

9.000

2.000

500
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Verder onderzoek loopt er naar:

• Toepassing van Humuszuren

• Onderzoek met WUR/ACRESS (TKI project)

• Pootproeven op verschillende gewassen

• Potproeven

• Terugwinning van stikstof in vorm van ammoniakwater op NF 
permeaat
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We sluiten de kringloop verder!


