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In maart vond in Antwerpen de workshop ‘Innovatie in mestverwerking en
vermarkting’ plaats. Zo'n 80 deskundigen en onderzoekers uit Vlaanderen en
Nederland die actief zijn rond mest- en digestaatverwerking en de vermarkting
van grondstoffen uit mest namen deel. – Frederik Accoe, VCM
Workshop geeft overzicht
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De workshop ‘Innovatie in mestverwerking
en vermarkting’ was een initiatief van het
Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) en het Nederlandse InnovatieNetwerk. Met deze workshop wilde men
een overzicht geven van het lopend
onderzoek en de innovaties op het vlak van
mest- en digestaatverwerking in Vlaanderen en Nederland. Bovendien wilde men
nagaan waar er nog verdere kennisontwikkeling nodig is. Deze workshop werd
georganiseerd in het kader van het
Europese Interregproject Arbor. Tijdens de
workshop kwamen 13 sprekers uit
Vlaanderen en Nederland aan het woord,
die kort hun lopende onderzoeksprojecten
en ideeën voor verder onderzoek
toelichtten.
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Kunstmestvervangers uit
mest en digestaat
Zowel in Nederland als in Vlaanderen
wordt momenteel onderzocht hoe men
kunstmestvervangers kan produceren uit
mest en digestaat. Gerard Velthof van de
Universiteit Wageningen is projectleider
van het pilootproject Mineralenconcentraten, waarin onderzocht wordt in hoeverre
de producten na omgekeerde osmose van
de dunne fractie van varkens- of rundvee
mest kunnen worden aangewend als
kunstmestvervanger. Hij concludeerde dat
er zeer positieve gebruikservaringen zijn
met deze producten, maar dat de erkenning als kunstmest door de Europese
Commissie zeer belangrijk is om tot een
succesvolle vermarkting te komen. In
Wageningen wordt nog verder onderzoek

gedaan met als doel de concentratie aan
nutriënten te verhogen en de toediening
van de mineralenconcentraten te
optimaliseren.
Universiteit Gent (Labo Analytische
Chemie en Ecochemie) is, in samenwerking met onder meer het VCM, Inagro en
een aantal industriële partners, ook aan
het onderzoeken hoe men nutriënten
kan recupereren uit mest en digestaat.
Dit gebeurt in het kader van het Interregproject Arbor en het MIP-project
Nutricycle, waarin ook veldproeven
zullen worden uitgevoerd met ammoniumsulfaat (bekomen via ammoniakstripping en -scrubbing en uit zure luchtwassers), mineralenconcentraten (bekomen
via omgekeerde osmose of doorgedreven
scheiding) en struviet om het potentieel
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Innovatie in mestverwerking
en vermarkting
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het Interreg IVB NWE-project EnAlgae.“In
EnAlgae start Howest deze zomer met de
opbouw van een openvijverreactor voor de
zuivering van (agro)industrieel afvalwater
met vlokkende microalgen gecombineerd
met rookgasinjectie”, vertelt Sofie Van Den
Hende van Howest. Hoe groot het potentieel is om algen te telen op meststromen,
moet in Vlaanderen echter nog op
pilootschaal worden getest. Uit de
EnAlgae-pilot 'Call Flanders 2012' bleek
dat de mestverwerkende sector alvast
geïnteresseerd is om dit na te gaan.
Het potentieel van biochar als bodemverbeteraar wordt onder andere door UGent
(vakgroep Bodembeheer) en het ILVO
onderzocht. Biochar wordt geproduceerd
door pyrolyse van diverse organische
stromen. Nele Ameloot (UGent) concludeerde op basis van incubatieproeven dat
toevoeging van biochar uit kippenmest de
N-vrijstelling en plantbeschikbare P in
bodems positief kan beïnvloeden.

Opvallend is dat men zowel in Vlaanderen
als in Nederland intensief de mogelijkheden onderzoekt om als landbouwer eerst
energie te winnen uit de bedrijfseigen
mest via anaerobe vergisting, vooraleer die
op het land wordt uitgereden voor de
valorisatie van de nutriënten. DLV Innovision, InnovaEnergy en UGent onderzoeken
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De vermarkting van
hoogwaardige producten uit
mest en digestaat worden vaak
door het wetgevend kader
belemmerd.

Anaerobe vergisting
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Verschillende Vlaamse instellingen, zoals
Howest, KULeuven, UGent en VITO,
onderzoeken op laboschaal de mogelijkheden van microalgen voor het zuiveren
van afvalwater of voor de productie van
‘groene’ grondstoffen voor onder andere
de voedings-, voeder-, farmaceutische of
chemische industrie. Om de haalbaarheid
op industriële schaal na te gaan, is behalve
labo-onderzoek ook onderzoek op
pilootschaal nodig. Dit werd in Vlaanderen
recent gestart in het MIP-project Alchemis, het investeringsproject Sunbuilt en

dingsas van slib op te werken zodat die ter
vervanging van fosfaaterts kan gevaloriseerd worden voor de productie van
kunstmest of witte fosfor. Er zal nu ook
onderzocht worden welke mogelijkheden
dit biedt voor terugwinning van fosfor uit
as na de verbranding van mest.”
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Microalgen

ontwikkeld waarbij het primaire energieverbruik sterk gereduceerd wordt door
benutting van laagwaardige restwarmte en
het toepassen van warmterecuperatie in
het proces. In het concept wordt ook
ammoniak-N uit de proceslucht gerecupereerd als een geconcentreerde N-kunstmestvervanger. Aan de Katholieke
Hogeschool Brugge-Oostende gaat men
na in hoeverre autotrofe stikstofverwijdering zou kunnen worden toegepast op
mest en digestaat, als alternatief voor het
klassiek toegepaste nitrificatie-denitrificatieproces voor N-verwijdering. Via deze
weg zou er namelijk een aanzienlijke
reductie in het energieverbruik kunnen
worden gerealiseerd.

bo

gebruik als kunstmestvervanger te
testen.

Bestaande technieken voor
mestverwerking optimaliseren
In Vlaanderen wordt ook onderzoek
verricht om bestaande technieken voor
mestverwerking (zoals thermische droging
en biologische N-verwijdering) te optimaliseren op het vlak van energie-efficiëntie.
LT Eco, bijvoorbeeld, heeft in samenwerking met UGent en KHKempen, een
innovatief droogconcept (zie foto p. 50)

Potproeven uitgevoerd bij UGent om de biobeschikbaarheid van fosfor in mest, digestaat en struviet
te vergelijken met P-kunstmest.

Bij SNB (Slibverwerking Noord-Brabant,
Nederland) onderzoekt men volop de
mogelijkheden om uit de as die ontstaat
na verbranding van RWZI-slib (rioolwaterzuiveringsinstallaties) fosfaat terug te
winnen. Luc Sijstermans van SNB: “Er zijn
enkele veelbelovende technieken, zoals
thermochemische of natchemische
behandeling, om fosfaat uit de verbran-
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momenteel in het kader van een VEAdemonstratieproject het potentieel en de
rentabiliteit van vergisting van mest op
boerderijschaal (zogenaamde pocket
vergisting, met een elektrisch vermogen
kleiner dan 200 kW). Sander Lensink van
ECN (Energy Research Centre of the
Netherlands) concludeerde dat de
rentabiliteit van dergelijke vergistingsprovarkens • 49

pompen, terwijl men in Vlaanderen het
biogas altijd via wkk omzet naar elektriciteit en warmte.
Paul Gosselink van BOM (Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij) meldde dat
ook in Nederland sterk wordt ingezet op
het onderzoeken van nieuwe vermarktingspistes voor producten uit mest en
digestaat, met speciale aandacht voor de

valorisatie als hoogwaardige grondstoffen
voor de industrie. Gosselink ziet – naast de
valorisatie van de nutriënten voor kunstmest- en fosfaatindustrie – ook potentieel
voor de recuperatie van chemicaliën, zoals
fumaarzuur en cyanophycine, en eiwitten
voor de voedingsindustrie. LEI Wageningen
ten slotte, maakte een studie over de
impact van een nieuwe grootschalige
mestdrogingsinstallatie op de prijzen voor
mestafzet, waarbij het al dan niet invoeren
van de mestverwerkingsplicht in Nederland een belangrijke factor bleek te zijn.

nd

jecten door meerdere factoren wordt
bepaald, zoals de keuze van de inputstromen (enkel mest of ook energieteelten en
afvalstromen) en de eigen energiebehoefte
(elektriciteit en warmte) van het bedrijf.
Een groot verschil tussen Vlaanderen en
Nederland inzake bedrijfskeuze is dat men
in Nederland reeds de mogelijkheid heeft
om opgewerkt biogas in het aardgasnet te

Waar staan we momenteel?
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Een eerste conclusie van deze workshop is
dat er zowel in Vlaanderen als in Nederland verschillende technologische pistes
worden onderzocht of reeds op punt staan
om hoogwaardige producten uit mest te
produceren. De technologie voor de
productie van organische meststoffen,
kunstmestvervangers en biogas is al
grotendeels ontwikkeld, terwijl technologie
voor de productie van grondstoffen voor de
P-industrie, hoogwaardige algen en
chemicaliën nog onderzocht moet worden.
Een opvallende tendens, zowel in Nederland als in Vlaanderen, is het streven naar
een optimale combinatie van energie
winning en nutriëntenvalorisatie uit mest,
zoals door pocketvergisting op het
landbouwbedrijf. Daarnaast worden in
Vlaanderen ook veel onderzoeksinspanningen geleverd om de energie-efficiëntie
van bestaande mestverwerkingstechnieken te verhogen.
Een tweede conclusie is dat het wetgevend
kader (op Europees of nationaal niveau)
momenteel vaak een sterke belemmerende factor is voor de vermarkting van
producten uit mest en digestaat. Het
moeizame proces om mineralenconcentraten als kunstmestvervanger erkend te
krijgen bij de Europese Commissie is hier
een duidelijk voorbeeld van. De ontwikkeling en verkenning van vermarktings
mogelijkheden voor producten of grondstoffen uit mest en digestaat vraagt
eveneens nog om grote inspanningen.
Een gezamenlijke, grensoverschrijdende
aanpak om de huidige wetgevende
knelpunten aan te pakken en de vermarkting van de producten uit mest en digestaat
te stroomlijnen, kan een grote stap vooruit
zijn. Vlaanderen en Nederland gaan
daarom op deze vlakken verder samenwerken, onder coördinatie van het Vlaams
Coördinatiecentrum Mestverwerking en
het Nederlandse InnovatieNetwerk . n

2
1 Innovatieve droogtechniek met statisch droogbed, gebruik van laagwaardige warmte en warmte
recuperatie. 2 Toediening van mineralenconcentraten bij veldproeven in de akkerbouw in Nederland.
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