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Kunstmest vervangen door
verwerkte varkensmest
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Vorige maand organiseerden het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM)
en Innovatiesteunpunt een studiereis naar de mestverwerkingsinstallatie van
loonbedrijf Houbraken in het Nederlandse Bergeijk. Op dit bedrijf wordt
varkensmest verwerkt tot een vergistbare dikke fractie, loosbaar water en een
kunstmestvervanger. – Viooltje Lebuf, VCM
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Loonbedrijf Houbraken is al meer dan 36
jaar actief in de mestdistributie. Op dit
moment wordt mest uit talloze omliggende
varkenshouderijen aangevoerd naar de
verwerkingsinstallatie in Bergeijk. De
verwerking past een combinatie van
technieken toe, waaronder membraan
filtratie, om uit varkensmest een vergistbare dikke fractie, loosbaar water en
mineralenconcentraat te produceren. Het
is een van de 9 installaties die deelnemen
aan het ‘Pilootproject mineralenconcentraten’ in Nederland. Tijdens dit project
worden, met instemming van de Europese
Commissie, de landbouwkundige, economische en milieukundige effecten van de
productie en het gebruik van mineralenconcentraten als kunstmest onderzocht. In
deze pilot nemen 8 producenten en
honderden gebruikers deel.

Tussen de bedrijven verschilt de samenstelling van het concentraat door onder
meer verschillende inputstromen (var-

Tussen de bedrijven verschilt
de samenstelling van het
concentraat, maar op
bedrijfsniveau is ze nagenoeg
constant.
kens- versus rundermengmest). Echter,
de samenstelling is nagenoeg constant op
bedrijfsniveau. Dat wil zeggen dat een
verwerker in staat is om voortdurend een
constant product aan te leveren. Het
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concentraat dat vandaag bij Houbraken
wordt geproduceerd, heeft volgende
samenstelling: 8 kg N/ton, 0,4 kg P2O5/ton
en 9 kg K/ton. De gemiddelde afzetprijs
van dit concentraat in Nederland bedraagt
3 tot 5 euro/m³.

Techniek
De vakkundige uitleg van de installatie
werd gegeven door Ruud Bellemakers en
Frans Houbraken die de flocculatietank,
zeefbandpers en filtratiestap toonden, net
als de opslag van de dikke fractie. De
binnenkomende mest wordt eerst in de
flocculatietank gepompt, waar luchtbellen
de gesuspendeerde deeltjes vangen en
doen drijven, met behulp van flocculantia
(figuur 1). De drijvende korst wordt
afgeschraapt en gaat richting zeefbandpers, waar men het vochtgehalte verder
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Een weergave van het uitzicht van de ingaande
mest en de verschillende eindproducten, afgebeeld
in representatieve volumeverhoudingen.

de bemesting van de eerste snede en na
de tweede en derde snede. Het concentraat wordt in grasland gemengd uitgereden met mengmest. Hierbij maakt men
gebruik van een zodenbemester. De
belangrijkste reden om mineralenconcentraat gemengd met mengmest toe te
dienen, is dat het dan makkelijker te
doseren is met bestaande toedieningstechnieken. De stikstofwerking op
grasland was gemiddeld 58% en lager dan
verwacht. er is geen onmiddellijke
verklaring te vinden voor het verschil
tussen akker- en grasland. De gebruikers
van het concentraat zijn vooral erg te
spreken over de besparing op kunstmest
die het concentraat hen oplevert, net als
over de snelle n-werking.
Is er een toekomst voor omgekeerde
osmose in Vlaanderen? Mestverwerking in
Vlaanderen is momenteel sterk gericht op
de verwijdering van stikstof uit de dunne
fractie van mengmest door omzetting van
ammonium tot n2 in biologieën. Toch
lopen er verschillende projecten die de
focus leggen op het recupereren van de
nutriënten om eventueel een deel van het
kunstmestgebruik te vervangen. een
belangrijk aspect voor de doorbraak van
dit soort technieken is de financiële
waarde die wordt toegekend aan de
nutriënten in het eindproduct. Momenteel
is de discrepantie tussen de financiële
waarde van de beschikbare stikstof uit
producten als mineralenconcentraat of
spuiwater en de stikstof uit kunstmest nog
erg groot. Er wordt uitgekeken naar de
gewijzigde Meststoffenrichtlijn om de
nieuwe statuten van deze producten te
bepalen. n
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verlaagt. De dikke fractie wordt opgeslagen in een loods en kent diverse afzetkanalen, zoals vergisting. Het vocht dat
vrijkomt in de zeefbandpers wordt
gerecirculeerd naar de flocculatietank.
Het effluent van de flocculatie gaat naar
de omgekeerde-osmose-installatie. Dit is
een drukgedreven membraanfiltratie,
waarvan het permeaat in nederland kan
geloosd worden in de riolering, terwijl men
het concentraat aanwendt als
kunstmestvervanger.
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Mineralenconcentraat als
kunstmest?

mengmest, om stikstofverliezen tot een
minimum te beperken.
Het concentraat kent toepassingsmogelijkheden in diverse akkerbouwgewassen,
voedergewassen en vollegrondsgroenten.
Het heeft onder andere potentieel als
aanvulling van een basisgift varkensmengmest in aardappelen en voor gewassen
met een lage fosfaat- en hoge kalibehoefte. De stikstofwerking bij emissiearme
toediening op bouwland is vaak bijna
gelijkaardig aan die van kalkammonsalpeter (kas) en bedroeg tijdens de proeven
80 tot 100%. Op grasland kan je het
mineralenconcentraat kas vervangen bij
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uit de jaarlijkse enquête van VCM blijkt dat
mestverwerkingsinstallaties in Vlaanderen
geen omgekeerde osmose toepassen. Er
zijn daarentegen wel reeds enkele
vergistingsinstallaties die de techniek
toepassen op de dunne fractie van het
digestaat. Het geproduceerde concentraat
kan in Vlaanderen echter nog niet als
kunstmest (bovenop de norm voor dierlijke
mest) worden toegepast. De europese
Meststoffenverordening is momenteel
echter in herziening, hetgeen kansen biedt
voor een permanente erkenning van het
mineralenconcentraat als anorganische
meststof. Belangrijkste knelpunt is het
organischestofgehalte van het concentraat, dat gemiddeld 14 kg/ton bedraagt.
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Figuur 1 Schematische weergave van de verwerkingstechniek zoals die toegepast wordt bij
Houbraken - Bron: Ed Boerboom, Alliance
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Bemestende waarde

Gemiddeld 90% van de aanwezige stikstof
in het concentraat komt voor in ammoniumvorm. De resterende stikstof is
organisch gebonden. Omdat de gemiddelde pH-waarde vrij hoog is, is de
stikstofwerking van de concentraten
afhankelijk van de ammoniakemissie. Bij
de toediening van het concentraat maakt
men daarom gebruik van sleepslangetjes,
waarbij het concentraat pas op het
allerlaatste moment wordt gemengd met

10 • akkerbouw | mest

Deze studiereis werd georganiseerd in het
kader van het Interregproject arbor en
fiancieel ondersteund door efrO, het
agentschap Ondernemen, Vea en de
provincie West-Vlaanderen.

MeSTVeRWeRKINGS
PLIcHT
IN NedeRLANd

Vanaf 1 januari 2013 tre
edt ook in nederland de
mestverwerkingsplicht in voege. De
plicht zal gebaseerd zijn
op een bepaald
percentage P dat verwe
rkt moet worden. Dit in
tegenstelling tot
de Vlaamse situatie wa
ar men n als referenti
e neemt voor de hoeve
te verwerken mest. Op
elheid
dit moment zijn de me
stverwerkingsinitiatieven
nederland beperkt en
in
nemen de meeste landb
ouwers een afwachten
houding aan.
de
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