De verwerkingvanmestoverschotten:standvanhetonderzoek

1. Inleiding
Met het indienen van de zogenaamde
Interimwet heeft de minister van Landbouw
een duidelijk signaal gegeven dat het met de
mest zo niet langer meer kan. Daarnaast
heeft de Tweede Kamer laten weten dat de
Wet Bodembescherming en de Meststoffenwet uiterlijk begin 1986 inwerking dienen te
treden. Het ziet er dus naar uit dat thans
daadwerkelijk een aanvang zal worden
gemaakt met de aanpak van de problematiek
van de overtollige mest.
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Zeer onlangs hebben Wijnands en Luessink
van het Landbouweconomisch Instituut de
resultaten van een zeer gedetailleerde
modelstudie inzake de omvang en de
verwerkingsmogelijkheden van de Nederlandse mestoverschotten gepubliceerd [1].
Uitgaande van landbouwkundige normen,de
zogenaamde IB-normen, berekenden zij dat
van de totale produktie vanca.86 miljoen m 3
( 1982) afgerond 18miljoen m3 niet op het
eigen bedrijf kan worden afgezet. Dat overschot neemt toe tot rond de 40 miljoen m 3
wanneer als uitgangspunt wordt gekozen dat
er niet meer fosfaat mag worden toegediend
dan er gemiddeld aan de bodem wordt
onttrokken (70 kg P 2 0 3 /ha • jr). Uitgaande
van het eerstgenoemde overschot kan het
grootste deel elders, voornamelijk op
akkerbouwbedrijven, worden geplaatst.
Men mag er dan ook van uitgaan dat de
komende jaren het beleid er op zal zijn
gericht om. met behulp van de mestbanken,
grootschalig transport van overschot- naar
tekortgebieden op gang te brengen.
Welk deel van het overschot niet zal kunnen
worden geplaatst hangt niet alleen af van
bovengenoemde normstelling, maar ook van
de thans nog moeilijk in te schatten
bereidheid van de akkerbouwers om
organische mest af te nemen. Vast staat in
ieder geval wel dat op de wat langere termijn
meerdere miljoenen m 3 dunne mest 'uit de
markt zullen moeten worden genomen'.
2. Verwerking
Met verwerking wordt bedoeld het toepassen
van proceshandelingen alsscheiden +
ontwateren van dunne mest, zuiveren van
afgescheiden vloeistof en drogen of
verbranden van ontwaterde mest of droge
(pluimvee)mest.
Afbeeldingen 1 en 2 laten processchema's
zien voor de verwerking van drijfmest van
mestvarkens die thans onderwerp van

onderzoek zijn. Bij het eerste proces wordt
een deel van de aanvoer vergist; vervolgens
wordt aan de al of niet vergiste mest ca. 1 kg
FeCl, en ca.0,2 kgpolyelectroliet gedoseerd.
Hierdoor is het mogelijk om de mest met
behulp van een zeefbandpers te scheiden en
het dikke gedeelte totca.27% te ontwateren.
Het filtraat ondergaat vervolgens een
behandeling in een actief-slibinstallatie
waarbij gestreefd wordt naar volledige
nitrificatie en vergaande denitrificatie.
Hierna kan een nabehandeling in een
omgekeerde-osmose-installatie plaatsvinden
wanneer zeer hoge eisen aan de effluentkwaliteit worden gesteld. Afhankelijk van de
afzetmogelijkheden ondergaan de mestkoek
van de zeefbandpers en het concentraat van
de omgekeerde-osmose- installatie nog
verdere behandelingen zoals drogen of
verbranden (koek) en indampen (concentraat). Vergisting isbij dit proces maar voor
een deel van de meststroom mogelijk omdat
bij volledige vergisting onvoldoende BZV
over isom vergaande denitrificatie mogelijk
te maken zonder dat methanol hoeft te
worden gedoseerd.
Bijhet inafb. 2weergegeven proceswordt de
mest wel in zijn geheel door een biogasinstallatie geleid. Door deze behandeling
wordt niet alleen energie gewonnen, maar
wordt ook zoveel mogelijk organisch
gebonden N in ammoniakale N omgezet.
De volgende stap isdedoseringvan ongeveer
20 kg Ca(OH) 2 per m 3 mest en ongeveer
dezelfde of iets geringere hoeveelheden
ijzerchloride en polyelectroliet als bij het
eerste procédé ten behoeve van een
scheidings- en ontwateringstrap. Hierna
wordt in een gecombineerde stripperabsorbeur het grootste deel van de

ammoniak uitde mestvloeistof verwijderd en
in een zuur opgevangen. Als men hiervoor
zwavelzuur gebruikt komt er een geconcentreerde oplossing van zwavelzure ammoniak
vrij. Verdere zuivering van de mestvloeistof
vindt plaats in een actief-slibinrichting,
eventueel gevolgd door membraanfiltratie
voor een verdere kwaliteitsverbetering.
Het ligt voor de hand dat akkerbouwers de
meeste belangstelling zullen hebben voor de
meest geconcentreerde mestsoorten zoals
droge kippemest en slachtkuikenmest
(50-60% ds),gevolgddoordunne kippemest
( 14% ds). Rundermest (10% ds), voorzover
dat overtollig is,envarkensdrijfmest (8%ds)
zullen veel minder gewild zijn. Onderaan de
voorkeurslijst zijn drijfmest van fokvarkens
( 1- 6 % ds)envan mestkalveren, vanwege het
lage droge-stofgehalte(l,5%)ookwel
kalvergier genoemd, te vinden. Men gaat er
in het algemeen van uit dat het merendeel
van de kalvergier, een aanzienlijk deelvande
drijfmest van fokvarkens en een groot deel
van de mestvarkensdrijfmest zal moeten
worden verwerkt.
De voor de verwerking van de dunste
mestsoorten in aanmerking komende
proceslijnen komen grotendeels overeen met
de hierboven geschetste behandelingsmethoden voor mestvarkensdrijfmest, zij het
dan dat de scheiding+ontwateringstrap wat
anders wordt uitgevoerd of dat deze geheel
wordt weggelaten. Daarnaast komt voor de
allerdunste mest ook het UASB-proces in
aanmerking.
3, Effluentkwaliteit
Er wordt bij het onderzoek naar de
mestverwerking uitgegaan van de veronderstelling dat er bij grootschalige verwerking in

Afb. I - Processchema voor de verwerking van varkensdrijfmest dat door de NCB inSterksel wordt bestudeerd.
De getallen geven deplaatsen aan waarop deStoßalans uittabel II betrekking heeft.
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het algemeen niet kan worden volstaan met
biologische reiniging van mestvloeistof als
enige zuiveringstrap. Tabel Ilaat de kwaliteit
zien van een monster effluent van de
biologische zuiveringstrap van de proefinstallatie van de NCB in Sterksel (N-B).
Deze installatie werkt volgens het in afb. 1
getoonde proces.Ten aanzien van de
kwaliteit van dit monster effluent dient
overigens te worden opgemerkt dat over het
algemeen het ammoniakgedeelte verwaarloosbaar klein is.
Vergeleken met de effluenten van zuiveringsinstallaties voor rioolwater zijn de gehalten
aan CZV, NKj en Perg hoog. De verhouding
tussen deze componenten wijkt in biologisch
gezuiverde mestvloeistof evenwel niet sterk
af van die in gezuiverd rioolwater. Aan de
hand van het jaarverslag van het waterschap
Regge en Dinkel over 1982 [3]is berekend
dat de verhouding tussen CZV, BZV, N K : en
P in de effluenten van 17oxydatiesloten in
het betreffende jaar 100:9,5:19: 17bedroeg.
Deze verhouding was in het effluent uit
tabel I 100:1,4:13:1,5.
Op grond van bovengenoemd jaarverslag,
tabel Ien de veronderstelling dat er 0,75 m 3
effluent uit 1 m 3 varkensdrijfmest (vdm) met
8% ds vrijkomt isvoorts berekend dat de
lozing van het biologisch gezuiverde effluent
afkomstig van de verwerking van
1 miljoen m 3 vdm per jaar wat betreft de
CZV-belasting overeenkomt met de restvervuiling van het effluent van een oxydatiesloot voor het rioolwater van afgerond
370.000 i.e. 54.
Tabel Ilaatevenwel ook ziendatde kwaliteit
drastisch verbetert wanneer er hyperfiltratie
wordt toegepast. Het permeaat kan zonder
meer de vergelijking met effluenten van
rioolwaterzuiveringsinrichtingen doorstaan.
De koffiekleur verdwijnt door deze
behandeling geheel. Deze gegevens zijn
ontleend aan onderzoek van Van Tongeren
en Van Veen [2].
4. Afzet restprodukten
Bij de zuivering van rioolwater isde hoeveelheid geproduceerd spuislib haast verwaarloosbaar klein ten opzichte van het effluentvolume. Mest isdaarentegen zo
geconcentreerd dat bij de verwerking grote
hoeveelheden restprodukten vrijkomen.
In tabel II isde stofbalans vooreen aantal
componenten van het verwerkingsproces uit
afb. 1 weergegeven. Deze berekeningen zijn
ontleend aan c.q. gebaseerd op gegevens uit
[2] en [6], Hieruit isaf te lezen dat uit 1m 3
vdm met 9,7% ds afgerond 0,3 m 3 koek en
0,2 m 3 concentraat resteert en dat er slechts
0,5 m 3 effluent overblijft. Voor de helft van
het oorspronkelijke volume moet dus nog
steeds een aanwendingsmogelijkheid worden

TABEL I - Analysecijfers van eenmonster effluent vandeproefinstallatie teSterksel voor ennahyperfiltratie door een
ZF-99 composiet membraan van PCI. Daarnaast isdesamenstelling vanhet concentraat vermeld [3].
Grootheid

Eenheid

Volumeverhouding
CZV
BZV
N-Kjeldahl
NH 4 -N
P-totaal
Cl
SO,
Droge stof
Asrest
Geleidbaarheid
pH
Ca
Na
K
Cu
Zn

—

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
g/l
mg/l
g/l
g/l
mS/cm

—

mg/l
mg/l
g/l
mg/l
mg/l

* Voor aanzuren met HCl
n.b. = niet bepaald.

Effluent

Permeaat

Concentraat

100
2.285
31
2'»
IM)
35
:,s(i,s*)
1X4
11
7.7
12.5
7(8,9»)
70
570
4.6
0.1
n.b.

50-75
15
<1
11
II
1.4
0.12
12,5
0,6
0.3
0.75
6.5
0.45
n.b.
0.23
< 0,01
< 0.007

25
9.120
n.b.
1.030
510
132
10.5
n.b.
42
34
45
7,6
n.b.
1.770
16.2
n.b.
n.b.

totpH 7.

TABEL II - Globale stofbalans van het verwerkingsproces uitafbeelding /, ontleend aan \2\ en [6|.
Positie in afbeelding 1
Totale massa
Water
Droge stof
Asrest
N-Kjeld ihl
P-totaal
K
Fe
Cu

1
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(g)
(g)

2

1.000
900
96
30
7,4
2,6
5.6
230
106

3*

4

200
190
1.2
1

3 0)
230
XI

—
—
—

3.X
2.4
1,5
550
105

340

—

TT

5
890
XXO
9,8
6.8
0.3
0,03
4.1

—
0,1

220
210
9,4
6,6
0.3
0.03
3,9

—
0.1

670
670
0.4
0.2
0.007
0.0009
0.15

470
470
0,4
0.2
0.007
0.0009
0.15

—

—

<0.01

< 0,01

Exclusief surplusslib biologie (ca. 3 kgds).
Verondersteld dat door hergebruik permeaat bij de p.e.-aanmaak de massabalans alleen voorwater verandert.

gevonden. In de koek zit het grootste deel
van de in de uitgangsmest aanwezige droge
stof, fosfaat, calcium en koper, terwijl het
concentraat uit de omgekeerde-osmoseinstallatie voornamelijk uit opgeloste zouten
bestaat. Kaliumchloride maakt daar een zeer
belangrijk deel van uit.
Er zal moeten worden getracht om de koek

zoveel mogelijk in het buitenland af te zetten
omdat dan export van ons P-overschot
plaatsvindt. Om deaantrekkelijkheid van het
produkt te vergroten en/of om het totaal van
verwerkings- en transportkosten (bij afzet
over meerdere honderden kilometers) te
minimaliseren kan het noodzakelijk zijn dat
de koek wordt gedroogd. Een andere

Afb. 2 - Processchema voordeverwerkingvan varkensdrijfmest viavergistingenfysisch-chemische N-verwijdering volgens
de Landbouwhogeschool.
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mogelijkheid isom deze te verbranden.
Er resteert dan nog slechts ca. 20 kgas met
ruim 20% P 2 0 5 . Wellicht kan deze aseen
deel van de voor de produktie van voeder- of
kunstmestfosfaat geïmporteerde ruvvfosfaat
vervangen of, net alsdroge mest, geëxporteerd worden. Wat betreft het concentraat
kan worden gedacht aan gebruik als
kalimeststof in plaats van kunstmestkalium.
waarbij verdere concentratie of zelfs droging
waarschijnlijk wel nodig zal zijn.
Op korte termijn iseen marktverkenning in
zowel binnen- als buitenland nodig om na te
gaan in hoeverre de hierboven geopperde
ideeën realistisch zijn. Zonder twijfel zal er,
naar aanleiding van deze verkenning, een
terugkoppeling naar het onderzoek plaatsvinden om de verwerkingsprocessen zo te
modificeren dat zoveel mogelijk de voor de
markt meest interessante produkten worden
vervaardigd.
5. Kosten
De kosten van verwerkingsprocessen als
hierboven geschilderd vormen een bijzonder
netelig probleem. Voor zover dat thans goed
is te overzien hangt er aan grootschalige
verwerking van vdm ( > 100.000 m3/jaar)
een prijskaartje van rond de ƒ 25-35/m 3 .
Dat is inclusief de kosten voor mestaanvoer.
verbranding van de koek, indikking van het
concentraat en afvoer van de restprodukten
over een afstand van enkele honderden
kilometers zonder dat er een opbrengst
tegenover staat. Het isniet duidelijk in
hoeverre deze bedragen prohibitief moeten
worden geacht. Dat zal in ieder geval mede
afhankelijk zijn van de hoeveelheden die
moeten worden verwerkt in relatie tot de
mogelijkheden om de kosten door zoveel
mogelijk schouders te laten dragen en van de
inkomsten uitdeverkoopvan restprodukten.

6. Onderzoek
Op het gebied van de verwerking van mest
zijn sedert 1980 twee groepen onderzoekers
werkzaam:
1. De werkgroep 'Mestverwerking',
ingesteld door de Coördinatiecommissie
voor het Onderzoek van de Landbouwkundige Aspecten van de Afvalverwerking
(COLA). Deze coördinatiecommissie
ressorteert onder de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek TNO. In de
werkgroep zitten vertegenwoordigers van
het IMAG, de LH (waterzuivering), de
hoofdgroep MT-TNO (FCT), de RAAD en
deTH Eindhoven (scheikundige technologie).
Deze groep heeft in 1980 een studie verricht
naar de meest waarschijnlijke verwerkingsprocessen voor vdm [4]en tracht thans de
witte plekken in deze materie in te kleuren.
2. De Projectbegeleidingsgroep Mestproblematiek NCB. Deze groep isdoor het

hoofdbestuur van de Noord-Brabantse
Christelijke Boerenbond (NCB) ingesteld
om praktijk gericht onderzoek op het
varkensproefbedrijf te Sterksel te begeleiden.
Dat onderzoek richt zich speciaal op de
invulling van het in afb. 1 weergegeven
proces. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van de NCB, de Gemeenschappelijke
Technologische Dienst Oost-Brabant, de
Provinciale Directie voor de Bedrijfsontwikkeling in Noord-Brabant en de RAAD.
Beide groepen werken in nauw overleg. Veel
van het onderzoek dat door de landelijke
werkgroep wordt uitgevoerd vindt plaats op
basis van materiaal uit de proefinstallatie in
Sterksel. Deze installatie omvat een zeefbandpers (Guinard) met een bandbreedte
van 0,6 m, een gistingsinstallatie met een
inhoud van 80 m 3en een actief-slibinstallatie
met een aëratieruimte van ca. 42 m3.
6.1. Onderzoek tot nu toe
Om aan te geven wat de stand van zaken is
ten aanzien van het onderzoek op het gebied
van de mestverwerking volgt hieronder een
kort overzicht van de belangrijkste activiteiten resp.resultaten vandeafgelopen jaren.
De scheiding van met name varkensdrijfmest
is door MT-TNO. 'Sterksel' en IMAG
bestudeerd. Daarbij richtte MT-TNO zichop
de 1- en 2-traps scheiding met behulp van
diverse apparaten zonder daarbij al te zeer in
de diepte te gaan [5],terwijl 'Sterksel' de
mogelijkheden van scheiding met behulp van
een zeefbandpers tot inhet detail onderzocht
[6]. Het IMAG ontwikkelde een filtermatsysteem voorscheidingvanmest direct onder
de roostervloer van de varkensstal en
besteedde ruime aandacht aan de mogelijkheden van zeefinstallaties [7],
Over deproduktie van biogasuitmestisalzo
uitgebreid gepubliceerd dat deresultaten van
deze procestrap voldoende bekend mogen
worden beschouwd. Door MT-TNO is
onlangs gepubliceerd over de resultaten van
onderzoek naar de mogelijkheden om meer
dan de gebruikelijke 50% van de organische
stof anaëroob af te breken door middel van
kalkbehandeling bij verhoogde temperatuur,
waarbij uitgegaan wordt van een iets andere
procesopbouw dan die in afb. 2is weergegeven [8en 9]. Ook deTH Eindhoven isop
dit terrein werkzaam: mest wordt enige tijd
aan verhoogde temperatuur en druk blootgesteld om de anaërobe afbraakmogelijkheden te vergroten.
De aërobe biologische zuivering van het
filtraat van vdm na scheiding wordt in
Sterksel onderzocht. Bijzondere aandacht
wordt op dit moment besteed aan het
optimum in de verhouding tussen
onbehandelde en vergiste mest. Enerzijds
levert grootschalige mestvergisting voordelen
op doordat goedkope energie wordt
gewonnen en doordat de chemicaliën-

behoefte bij de scheiding+ontwatering wat
geringer is,anderzijds iser bij vergisting van
de volle meststroom een aanvullende C-bron
nodig om de gevormde stikstofoxyden te
reduceren. Op dit punt isook door de
R A A D laboratoriumonderzoek verricht
[10], De zuivering van kalvergier wordt door
de RAAD bestudeerd door de werking van
diverse praktijkinstallaties te volgen, met
name van de centrale verwerkingsinstallatie
in Elspeet die al sedert 1976 in gebruik is

[HlDe nazuivering van 'Sterksel'-effluent met
behulp van omgekeerde-osmose isdoor MTT N O bestudeerd [2].Daarover ishiervoor al
het nodige vermeld.
De LH heeft de afgelopen jaren veel
aandacht besteed aan de verwijdering van
ammoniak uit anaëroob behandeld afvalwater door middel van het strip-absorptie
proces. In dat kader isook de stripbaarheid
van het filtraat van vergiste mest uit Sterksel
onderzocht [12],zodat thansingrote trekken
bekend is hoe een dergelijk proces kan
worden toegepast. De indruk bestaat echter
dat door wijzigingen van dat proces nog
belangrijke verbeteringen mogelijk zijn.
6.2. Gepland onderzoek
Op korte termijn zullen enkele nieuwe
onderzoekprojecten worden gestart.
MT-TNO en 'Sterksel' zullen gezamenlijk
lange-duur proeven gaan uitvoeren op het
gebied van de omgekeerde-osmose-behandeling van effluent om na te gaan of de
gunstige resultaten die bij het hierboven
genoemde onderzoek zijn behaald ook in de
praktijk en over langere perioden kunnen
worden gerealiseerd. Daartoe zal in Sterksel
een omgekeerde-osmose-installatie voor
ca. 2,5 m 3 /dag worden geplaatst. Voorts zal
MT-TNO aandacht besteden aan de
indikking van het concentraat.
De LH isvrijwel rond met de voorbereiding
van semitechnisch onderzoek op het gebied
van de anaërobe zuivering van kalvergier
door middel van het UASB-proces.
De resultaten van dit onderzoek zullen
mogelijk kunnen worden toegepast bij de
bouw van de kalvergierzuiveringsinstallaties
die de Stichting Gelderse Mestbank de
komende jaren op de Veluwe denkt te
realiseren voor in het totaal ca. 550.000 m3
gier per jaar.
6.3. Toekomstplannen
Om het probleem van de mestoverschotten
goed aan te kunnen pakken zalhet nodigzijn
dat er de komende tijd ook activiteiten
worden ontwikkeld opde volgende terreinen:
—de verbranding en de droging van
mestkoek c.q. pluimveemest en de recycling
van de daarbij vrijkomende restprodukten.
Een belangrijk aspect van de verbranding
van droge pluimveemest (50-60% ds) isdat
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daarbij warmte vrijkomt die in principe ten
nutte kan worden gemaakt. Dat in tegenstelling tot de verbranding van mestkoek
waarbij alleen bij een zeer goede voorontwatering niet of nauwelijks aanvullende
brandstof nodig is;
—de scheiding van zeer dunne mest zoals
fokzeugenmest (1-6% ds);
—de verwerking van runderdrijfmest;
—de verdere optimalisatie van het NHstripproces en last-but-not-least
—de directe hyperfiltratie van mestvloeistof
voordat deze biologisch is gezuiverd.
7 Tot slot
Het Nederlandse onderzoek inzake de
zuivering/verwerking van dunne mest
dateert al van 1965. Aanvankelijk werd
uitsluitend gewerkt aan rechtstreekse
zuivering met behulp van zeer laag belaste
actief-slibsystemen. In dejaren zeventig
kreeg daarbij de optimalisatie van de
stikstofverwijdering de volle aandacht.
De tot dan verkregen resultaten werden
toegepast bij de bouw van een centrale
kalvergierzuiveringsinstallatie in Elspeet, die
in 1976 in bedrijf werd genomen. Hoewel
ook nu nog onderzoek ten aanzien van
biologische zuivering plaatsvindt kan gesteld
worden dat dit proces in de praktijk
toepasbaar is.
Na deeerste ervaringen met de rechtstreekse
biologische behandeling van mest met meer
dan I à 2% ds werd het duidelijk dat zonder
voorscheiding niet effectief kan worden
gewerkt. Deze voorscheiding (plus ontwatering) heeft de afgelopen jaren ruime
aandacht gekregen zodat ook deze
behandelingstrap thans in de praktijk zou
kunnen worden toegepast. Daarnaast is het
besef gegroeid dat veelal niet kan worden
volstaan met biologische zuivering van
mestvloeistoffen en dat, zeker bij zeer
grootschalige verwerking, een verdere
behandeling noodzakelijk kan zijn. Anders
dan de proceshandelingen voorscheiding en
biologische zuivering ishet thans nog niet
geheel zeker of de nabehandeling van effluent
door middel van omgekeerde osmose op dit
moment al rijp isvoor de praktijk.
Zeer grootschalige verwerking van mest zal
in de praktijk pas mogelijk zijn wanneer
duidelijk isof de restprodukten kunnen
worden afgezet, in welke vorm en op welke
afstand. Op deze punten bestaat nog grote
onzekerheid. Bestudering van dit aspect
dient dan ook prioriteit te krijgen om te
voorkomen dat de intensieve veehouderij in
onzachte aanraking komt met de 'wet van
behoud van ellende'.
Aangehaalde literatuur
I. Wijnands, J. H. M.en Luessink, H. H. (19X4). 'Een
economische analyse van transport en verwerking van
mestoverschotten in Nederland'. Onderzoekverslag nr. I 2.
Landbouweconomisch Instituut, november.

2. Tongeren, W.G. J. M. van en Veen. H.J. van (1984).
'Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van
omgekeerde osmose bijde zuivering van varkensdrijfmest'.
Rapport nr. 83-0 15272. Hoofdgroep Maatschappelijke
Technologie-TNO, maart.
3. Anoniem. 'Verslag over hetjaar 1982 vande technologische dienst'. Waterschap Regge en Winkel.
4. Werkgroep mestverwerking (1980). 'Een verkenning
van de mogelijkheden van centrale verwerking van
varkensdrijfmest tervermindering van mestoverschotten '.
Rapport Instituut voor Mechanisatie. Arbeid en
Gebouwen, april.
5. Veen, H. J. van (1983). 'Ontwatering van varkensdrijfmest'. Rapport nr. 83-04380. Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie-TNO. oktober.
6. Anoniem (1983). 'Scheiding van niet-vergiste en
van vergiste mestvarkensdrijfmest onder praktijkomstandigheden'. Rapport Projectgroep Mestproblematiek
NCB.juni.
7. Kroodsma, W. en Poelma. H. R. (1985). 'Mestscheiding'. Publikatie [MAG, verwacht voorjaar 1985.
8. Voorneburg, F. van (1984). 'Hydrolyse en thermofiele
vergisting van varkensdrijfmest. Deel l: Verkennend
laboratoriumonderzoek naar de chemische hydrolyse'.
Rapport nr. 84-0 12289. Hoofdgroep Maatschappelijke
Technologie-TNO, september.
9. Tongeren. W. G. J. M.van en Voorneburg, F.van
( 1984). 'Hydrolyse en thermofiele vergisting van varkensdrijfmest. Deel 2: aj Laboratoriumonderzoek naar de
vergisting vangehvdrolvseerde mest; b) Oriënterende
procesevaluatie'. Rapport nr. 84-0 13915. Hoofdgroep
Maatschappelijke Technologie-TNO. november.
10. Have. P.J. W. ten (1983). 'Aërobe zuivering van
varkensdrijfmest na anaërobe behandeling'. H 2 0 (16). nr.
6: 120-124.
11. Have. P.J. W. ten ( 1979).'Degemeenschappelijke
zuiveringsinstallatie voor kalvergier in Elspeet'. Bedrijfsontwikkeling (10). 369-374.
12. Schomaker. A . H . H . M..Beverloo.W.A.en Velsen.
A. F. M. van (1984). 'Proceslechnologisch onderzoek van
het NH3 luchtstrip!absorptieproces'. Publikatie
Landbouwhogeschool, vakgroep waterzuivering.

• •

•

Hydro-Environmental Indices
Eind 1984 verscheen in de serie Technical
Documents in Hydrology van de Unesco het
eindrapport van de 'Working Group on
IHP-II A 3.2'getiteld:
'Hydro-Environmental Indices:
A Review and Evaluation of their Use
in the Assessment of the Environmental
Impacts of Water Projects.'
Het rapport telt 179pagina's en bevat
behalve een inleiding over 'HydroEnvironmental Indicators, Relationships,
and Indices', 11 case-studies als volgt:
A. de invloed van tweestorage reservoirs op
de afvoer in Bulgarije;
B. het Brokopondo stuwmeer in Suriname
ca.;
C. het Volta River Project in Ghana;
D. Nam Pong Environment Management
Research Project;
E. het Peace Athabasca Delta Project,
Canada;

F. hydro-energetisch en navigatiesysteem
'Iron Gate';
G. de Elektriciteitscentrale Porto Tolle, Podelta;
H. Management of Alsation Aquifer;
I. Water transfer in een merencomplex
(Loosdrecht);
J. methode voor de bepaling van chemische
indices in Bulgarije;
K. Itumbaria elektriciteitscentrale project
(Brazilië).
Geïnteresseerden in Nederland kunnen het
rapport toegezonden krijgen na storting van
ƒ 1 0 - opgirorek.409275 t.n.v.P.Leentvaar,
Hoevelaken met vermelding: rapport
Unesco IHP A 3.2.

Milieuvriendelijke overslag
bij tankers
Het Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne vanhet Ministerie vanVROM houdt
in samenwerking met het DirectoraatGeneraal voor Scheepvaart en Maritieme
Zaken van het Ministerie van Ven Wen het
bedrijfsleven op 14maart 1985 in het Delta
hotel te Vlaardingen een colloquium 'De
milieuvriendelijke overslag bij tankers'.
Het gaat hierbij voornamelijk om het
transport van chemicaliën in bulk in zee- en
binnenvaartschepen.
Het doel van het colloquium ishet signaleren
van knelpunten bij het laden en lossen van
chemicaliëntankers en het stimuleren van de
ontwikkeling en demonstratie van nieuwe
technologiën, die milieuhygiënische
verdiensten hebben en economisch haalbaar
zijn.
Door de ontwikkeling van verbeterde uitlosen tankwastechnieken en de toepassing van
dampretoursystemen en dampverwerkingssystemen mag verwacht worden dat er geen
of minder afvalstoffen ontstaan en dat er
geen of minder (zee)water- en luchtverontreiniging ontstaat.
De lezingen en resultaten van het colloquium
zullen worden gepresenteerd in een
colloquiumbundel.
De colloquiumbundel, met daarin
opgenomen onder meer alle bijdragen van de
sprekers, verslagen van de parallelle
vergaderingen en paneldiscussies en een
deelnemerslijst, isvoor ƒ 75— verkrijgbaar
bij de Directie Bodem, Water, Stoffen van
het Ministerie van VROM, Postbus 450,
2260 MB Leidschendam, tel.: 070 -20 93 67.
tst. 3049 (mw. M.J.J. Vieveen).
Verdere inlichtingen: ir.H. van 't Sant
(070 - 20 93 67, tst. 3335/b.g.g. tst. 3049);
ir.G. van Grootveld (070-209367,tst.3317)
van het ministerie van VROM, Postbus 450,
2260 MB Leidschendam.
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