Waarde en afzetmogelijkheden
van struviet uit verwerking van
dierlijke mest en menselijke urine
Waterschap Aa en Maas en ZLTO onderzoeken de gecombineerde verwerking
van dunne dierlijke mest en menselijke urine uit ziekenhuizen via het SOURCE
concept. In dat kader is door het Nutrienten Management lnstituut (NMI) een
bureaustudie verricht naar de waarde en afzetmogelijkheden van
teruggewonnen stoffen, zoals ammoniumstruviet, onderzocht. Het fosfaat,
stikstof en magnesium in struviet maken het geschikt als meststof. Nadeel is
dat het fosfaat in struviet minder goed oplosbaar is dan in gangbare fosfaat
meststoffen. Uit groeiproeven met gewassen blijkt echter dat struviet vooral in
gronden met een lage pH vaak effectiever is. Een knelpunt is dat struviet uit het
SOURCE-procede door toevoeging van menselijke urine in Nederland de status
van afvalstof heeft en niet als meststof mag worden gebruikt. Ook is de
Nederlandse markt voor fosfaatmeststoffen ongunstig wegens het grote
mestoverschot. Afzet van struviet in bijvoorbeeld Duitsland lijkt de beste
perspectieven te hebben, omdat het daar wel als meststof is toegelaten en de
vraag naar fosfaatmeststoffen groter is.
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1:Schematische weergave van het SOURCE-concept.
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was struviet iets minder effectief.

Wet- en regelgeving
Producten die vrijkomen uit de simultane
verwerking van dierlijke mest en menselijke
urine, worden gezien als afvalstoffen, omdat
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