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1. Inleiding 

Xx bedrijven samen onder de naam xx een melkveehouderij in xx. Ze hebben technologisch en qua 

schaal een vooruitstrevend bedrijf. Het zijn vooruitstrevende ondernemers die zowel het bedrijf als 

persoonlijk willen ontwikkelen. Xx heeft daarvoor een universitaire opleiding en onlangs ook een 

management opleiding aan xx afgerond.  

 

Het bedrijf van de maten xx bevindt zich onder xx in het dichtbevolkte deel van xx met hoge 

natuurwaarde. Op het moment staat het bedrijf voor een ontwikkelpunt waarbij de jongere generatie 

een belangrijke rol gaat vervullen. Om zich op de toekomst voor te bereiden zijn alle noodzakelijke 

vergunningen aangevraagd en ook toegekend. De ontwikkeling van het bedrijf betreft een uitbreiding 

van het bedrijf met een nieuwe melkveestal waarbij gebruik wordt gemaakt van een chemische 

luchtwasser om ammoniakemissie te reduceren. De eerste chemische luchtwasser in xx op 

melkveestallen. Ook beschikken ze over een investeringssubsidie voor duurzame stallen om 

zodoende meer financiële armslag te hebben om te kunnen investeren in duurzaamheid, met name 

gericht op verbeterd dierwelzijn. Beide ondernemers hebben een sterke visie op de duurzame 

ontwikkeling van de melkveehouderij, een onderdeel daarvan is het integreren van mestverwerking op 

het bedrijf.  

1.1. Verwerken 

Met het oog op het inmiddels verplichte verwerken van het fosfaatoverschot hebben zij ook bij RVO 

met succes een investeringssubsidie aangevraagd voor de kosten van het fysiek investeren in een 

mestbewerking- en verwerkingsinstallatie. Ondanks het grondgebonden karakter van het bedrijf en 

afzetmogelijkheden naar eigen grond in xx zijn ze verplicht tot het verwerken van het bedrijfsoverschot 

aan fosfaat. Ze willen aan deze verplichting voldoen op een wijze die recht doet aan de omgeving 

(milieu en mens) en aan de continuïteitswens van het bedrijf. Daarmee rekening houdend met 

rendement en de productstromen die plaats vinden in de interne kringloop op het bedrijf. Zo moet de 

mest geschikt blijven voor de bemesting van de landbouwgrond, voor het opwaarderen tot biobedding 

als strooisel voor de ligboxen en voldoen aan de voorwaarden om mest te mogen exporteren, al dan 

niet naar de eigen grond in xx. 

1.2. Doelstelling 

Het doel is om te bepalen wat de beste methode van mestverwerken op melkveebedrijven is, daarbij 

rekening houdend met de integrale inpassing in bedrijf en omgeving. Gelet op de maatschappelijke 

acceptatie van melkveebedrijven mag er geen toename aan ammoniakemissie zijn, geen extra 

verkeersbewegingen, geen geurtoename en wensen we wel een landschappelijke inpassing. In 2015 

wil xx 50% van het fosfaatoverschot van het melkveebedrijf op een verantwoorde manier verwerken 

en aansluitend een integrale inpassing van verwerking op bedrijfsschaal aan collega-veehouders laten 

zien. 

1.3. Probleemstelling 

Navraag bij adviesorganisaties zoals DLV Advies leert dat de mogelijkheden voor het verwerken van 

varkensmest talrijk zijn in tegenstelling tot het verwerken van rundveemest. Ook is er veel onderzoek 

verricht door WUR naar perspectiefvolle verwerkingsmethodes.  

Zo is er onder andere: Centrifugaal composteren, Omgekeerde Osmose, Hygiëniseren en Vergisten 

met naverhitting. Alternatieve systemen zoals gecontroleerd bulkcomposteren zijn perspectiefvol, 

zeker in relatie met melkvee, echter dienen nog geaccepteerd te worden door de NVWA.  

Voor rundveedrijfmest zijn recente haalbaarheidsanalyses nog niet gemaakt van de nieuwste 

verwerkingstechnieken. Door lagere gehaltes fosfaat per ton mest is het verwerken van rundveemest 

economisch gezien minder interessant.  
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Xx wil echter een systeem zodanig integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering van een melkveebedrijf 

dat het verwerken van mest leidt tot andere voordelen voor de melkveehouderij, waardoor het totaal 

concept wel rendabel wordt en recht blijft doen aan een goede inpassing in omgeving en milieu. 

Afhankelijk van de optimale schaal die per systeem zal variëren, wil xx de mogelijkheden niet 

uitsluiten dat er op een omgevingsvriendelijke wijze ook met andere veehouders, in coöperatief 

verband, verwerkingsinitiatieven mogelijk zijn. 

 

Xx hebben de volgende onderzoeksvragen: 

 Hoe kunnen we verwerking realiseren zonder elders negatieve afwenteling te creëren? 

 Welk systeem is het beste op bedrijfsschaal te integreren, welke innovatie is er nog noodzakelijk? 

 Voldoet het best passende systeem aan de voorwaarden van de NVWA om voor mestverwerking 

in aanmerking te komen? 

 Is (met het best passende integrale systeem) rundveemest verwerken rendabel en hoe groot zijn 

de voordelen voor de overige bedrijfsonderdelen zoals bemesting, luchtwassers en 

ligbedstrooisel? 

 Welke schaalgrootte van mestverwerken past het beste? 

 Welke mineraalstromen ontstaan er op het bedrijf en hoe zijn deze het beste inpasbaar? 

 Hoe past het systeem in de samenwerking met Belgische boeren en aan welke voorwaarden 

moet worden voldaan? (Uitvoering door SBB.) 

 Kan de mest zodanig verwerkt worden dat deze door xx boeren is te gebruiken? 

 Welke blokkades zijn er voor de export van mest naar xx en welke oplossingen zijn hiervoor? 

1.4. Materiaal en methoden 

We beogen een kopieerbaar concept neer te zetten voor collega melkveehouders wat een oplossing 

biedt voor het verwerken van mest, zodanig dat de milieubelasting per saldo daalt en het economisch 

rendement van de veehouderij minimaal gelijk blijft.  

 

Op basis van de diverse beschikbare toepassingen van mestverwerken in de praktijk en 

literatuuronderzoek zijn de drie opties geselecteerd die het meest perspectiefvol zijn voor de 

melkveehouderij.  

Dit zijn: 

 Hygiëniseren 

 Composteren 

 Beluchten 

 

Alle drie de opties zijn in combinatie met een mechanische scheiding tussen de organische en 

mineralen deeltjes. Voor deze scheiding zijn grofweg de volgende methode beschikbaar: 

 Schroefpersvijzel 

 Centrifuge 

 Zeefbandpers 

 Bezinken i.c.m. vlokmiddel 

 Filtreren 

 

Xx hebben samen met DLV Advies deze opties op 4 verschillende bedrijven bezocht. Op basis van 

deze ervaringen is er voor xx vervolgens een prognose gemaakt van de mineralenboekhouding en 

economie behorende bij de drie opties. 
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Daarbij hebben we de volgende partijen betrokken of geïnformeerd: 

 LLTB Belangenbehartiging voor draagvlak, kennisdeling en communicatie. 

 Arvalis voor de mineralenbalans op bedrijf xx 

 DLV Advies voor bouw- en systeemontwerp.  

 Toeleverende industrie voor mestverwerkingsystemen. 

 DLV Advies voor kennis over verwerkingssystemen. 

 SBB (Agrarische accountant en adviseurs België). 

 Inhuur van derden voor specifieke kennisvragen. 

 Bank: intentieverklaring voor uitbreiding is aanwezig, maar economisch rendement en omvang 

van investering moet acceptabel zijn. 
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2. Situatieschets 
 

Bedrijf: xx 

Contact: xx 

Datum: oktober 2014 

 

Uitgangspunten / Bedrijfsopzet: 

 500 melkkoeien. 

 400 jongvee. 

 50 hectare land in xx in gebruik. 

 30 hectare land in xx in gebruik. 

 Ruimte voldoende aanwezig op bouwblok voor apparatuur/silo’s. 

 Silo’s kunnen nog buiten de dierverblijven gemaakt worden. 

 Mestproductie: 16.000 m
3
 met 22.500 kg fosfaat en 64.000 kg N. 

 Bedrijf doet mee aan derogatie, fosfaattoestand van de percelen algemeen hoog. 

 Lokaal wel wat afzetmogelijkheden voor mest. 

 Vooral over de grens veel vraag naar mest. Zowel xx als xx. 

 

 

Figuur 1. Het bedrijf xx 

 

Op de eigen grond kan 4.200 kg fosfaat en 12.000 kg N worden geplaatst uit dierlijke mest. 

Om de totale stikstofruimte te kunnen benutten moeten de mineralen uit de mest omgezet kunnen 

worden tot kunstmest (vervanger). Momenteel kan dat nog niet, op termijn ontstaat mogelijk wel deze 

optie maar dit is erg onzeker. 
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Indien mest wel omgezet kan worden ontstaat maximaal 7.000 kg extra N plaatsingsruimte op de 

landbouwgronden in eigen gebruik. In 1
e
 instantie houden we rekening met een bedrijfsoverschot van 

ongeveer 13.000 m
3
 mest met 18.300 kg fosfaat en 52.000 kg N. 

 

De verwerking moet worden uitgevoerd zodanig dat deze methode recht doet aan de omgeving (dier, 

milieu en mens) en aan de continuïteitswens van het bedrijf. Daarbij rekening houdend met rendement 

en de productstromen die plaats vinden in de interne kringloop op het bedrijf. De mest moet daarvoor 

geschikt blijven voor de bemesting van de landbouwgrond, voor het opwaarderen tot biobedding als 

strooisel voor de ligboxen en voldoen aan de voorwaarden om mest te mogen exporteren, al dan niet 

naar de eigen grond in xx. 
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3. Voorwaarden export 

De voorwaarden voor de dierlijke mest om te exporteren zijn uitgezocht door SBB. Het resultaat 

hiervan is te vinden in bijlage 5. 

 

Enkele belangrijke bevindingen uit de studie van SBB: 

 Het is ook mogelijk om onbewerkte mest te exporteren naar xx, xx en xx, mits aan strenge 

voorwaarden wordt voldaan volgens de: Grensboerregeling; 

 naar een door de Europese Commissie erkende installatie volgens verordening 1069/2009; 

 naar een derde waarmee een één op één relatie is aangegaan en indien aan de overige 

voorwaarden is voldaan. 

 De meest gangbare manier om mest te exporteren is na het hygiëniseren van mest, waarbij alle 

mest minimaal één uur op 700C moet zijn verhit. 

 Het alternatief om mest te exporteren waarbij de biologische risico’s worden beperkt is om een 

proces waarbij de mest wordt gehygiëniseerd te laten valideren zodanig dat deze door de NVWA 

en de Belgische Mestbank wordt erkend. 
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4. Opties 
Enkel een mechanische scheiding van de drijfmest in een dikke en dunne fractie waarbij de dikke 

fractie verder bewerkt wordt tot een exporteerbaar product lost het stikstofoverschot niet op. De 

stikstof blijft in de dunne mest aanwezig en veroorzaakt dat nog steeds veel kubieke meter mest 

getransporteerd moet worden. Daarom zijn 2 ideeën met uitbreidingsopties uitgewerkt om het totale 

overschot te kunnen verwerken/afzetten, deze zijn verder uitgewerkt in paragrafen 4.1 tot en met 4.4. 

4.1. Optie 1 Hygiëniseren: 

Het overschot drijfmest hygiëniseren en exporteren.  

De benodigde warmte voor de hygiënisatie kan geleverd worden door een houtkachel. 

Uitbreidingsmogelijkheden: 

1a.  Een vijzelpers kan uit de gehygiëniseerde mest een rulle fractie draaien die als strooisel voor 

de ligboxen gebruikt kan worden. 

1b.  Een warmtewisselaar kan aan de hygiënisator gekoppeld worden om de warmte uit de 

gehygiëniseerde mest zoveel mogelijk terug te winnen. 

4.1.1. Kostenindicatie 

Voor het volledig verwerken van het overschot van de drijfmest komt deze methode uit op € 9,50 per 

ton. De kosten voor het hygiëniseren van drijfmest en deels opwaarderen tot biobedding zijn in 

onderstaand schema uitgewerkt (zie ook bijlage 1). 

 

 

Figuur 2. Schematisch weergave van het hygiënisatie proces in mineralenstromen en kosten 
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Hygiënisator 

 
 

Houtkachel   

 
 

Indoseerunit houtkachel (houtsnippers). 

 

Figuur 3. Foto’s van de hygiënisator units (weda), de houtkachel en de indoseerunit 

 

 

http://www.bioenergieopmaat.nl/uploads/extgallery/public-photo/medium/Raum_FRA_1_2400x1600_1_680f4.jpg
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4.1.2. Hygiënisatie 

We zijn hiervoor op bezoek geweest op het bedrijf van xx in xx. De installatie van het merk Weda 

draait hier al vanaf 2008 en hygiëniseert drijfmest door deze 1 uur op 70 graden te brengen. Een 

versnijder (masserator) haalt eerst de grove delen zoals blokjes of oormerken uit de mest. Bij al te 

veel of te grote delen valt deze automatisch op storing, dit voorkomt dat de installatie kapot gaat. Het 

meeste onderhoud dat aan de installatie moet gebeuren is aan deze versnijder.  

 

De drijfmest gaat door een warmtewisselaar waar deze op ruim 70 graden Celsius wordt gebracht, 

vanaf de warmtewisselaar gaat de mest naar de grote rode “mengvaten”. Indien de temperatuur onder 

de 70 graden dreigt te komen gaat de mest opnieuw door de warmtewisselaar om de temperatuur 

opnieuw op niveau te brengen. 

 

Nadat de mest gehygiëniseerd is kan deze in een normale opslag opgeslagen worden, de mest 

verlaat de mengvaten met een temperatuur van 70 graden. Deze warmte kan hergebruikt worden om 

de ongehygiëniseerde mest voor te verwarmen voordat deze door de warmtewisselaar gaat. 

 

De vaten zijn elk 4,5 m
3
 groot en het proces duur 1,5 uur per vat. De totale capaciteit is dus 

365*24/1,5*4,5 = 23.0000 m
3
/jr. 

 

Technische beschrijving 

Hygiënisering van mest houdt in dat pathogene organismen in de mest worden geëlimineerd door een 

thermische behandeling. In de EU-regelgeving (verordening 1774/2002) is aangeven dat voor het in 

de handel brengen van mest en verwerkte producten uit mest een warmtebehandeling gedurende 

tenminste 60 minuten bij 70 °C vereist is. In principe hebben alle mestbe- en verwerkingsprocessen 

waarin de mest verwarmd wordt de potentie om te hygiëniseren.  

 

 

Figuur 4. Schematisch weergave van 2 hygiënisatie-units 
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4.1.3. Warmtevijzel 

De warmtevijzel is een holle transportvijzel die draait in een dubbelwandige bak. Zowel door de 

dubbelwandige bak als door de holle vijzel stroomt hete olie (180 °C). 500 liter olie wordt verhit in een 

verwarmingsketel. De hete olie wordt continu rondgepompt door het gehele systeem.  

Wanneer de ingestelde olietemperatuur bereikt is, kan men mest invoeren. De verblijftijd van de mest 

in de warmtevijzel is instelbaar tussen 4 en 16 minuten. De capaciteit bedraagt circa 500 kg mest/uur. 

Wanneer de mest de vijzel verlaat, heeft de mest een temperatuur van 80 à 90 graden en wordt in een 

gesloten tank of container opgeslagen; de temperatuur blijft dus gedurende langere tijd boven de  

70 °C. De opslagtank kan met de retourleiding van de olie worden verwarmd. Om het energieverbruik 

zo laag mogelijk te houden is het gehele systeem geïsoleerd. Het systeem is uitgetest op dikke 

fracties van varkensmest en pluimveemest. 

4.1.4. Stoominjectie 

Bij toepassing van stoominjectie (ook wel pasteurisatie genoemd) wordt stoom op meerdere plaatsen 

in bijvoorbeeld een mestvijzel geblazen (capaciteit vijzel: 5 m
3
 mest/uur, 5 minuten doorlooptijd). Ook 

hierbij wordt de mest tot 70 °C opgewarmd. 

 

 

Figuur 5. Zelfgemaakte stoominjector op een vijzel voor dikke fractie 

 

Het eindproduct van hygiënisatie mag geen ziekteverwekkende bacteriën bevatten en het aëroob 

kiemgetal dient <1.000 KVE te bedragen. Zowel bij de warmtevijzel als bij stoominjectie wordt een 

aanzienlijke kiemreductie bereikt, maar het gevaar van hergroei en/of herbesmetting met kiemen in de 

na-opslag bestaat, omdat het eindproduct nog (te) veel vocht bevat (droge stofgehalte van  

<86%). Het proces dient gecertificeerd en gecontroleerd te worden om dit te voorkomen. 
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4.1.5. Resultaat 

De totale kosten per m
3
 drijfmest zijn circa € 9,5 per m

3
 bij een hoeveelheid van 13.000 m

3 
te 

verwerken mest. Hiervoor is dan de totale hoeveelheid mest volledig van het bedrijf afgevoerd en te 

gebruiken als biobedding voor het vee. 

 

Het voordeel van het systeem is de exportwaardigheid van zowel de dunne als de dikke mestfractie 

(hoog P-gehalte). Een groot nadeel zijn de hoge kosten door het hoge energieverbruik en de daarmee 

gepaard gaande hoge CO2 emissies. Drijfmest bevat nog veel water (tot circa 90%) en dat moet ook 

op temperatuur gebracht worden. Voor zover hygiënisatie plaatsvindt in gesloten systeem, zijn er 

geen overige emissies. 

 

Door van alternatieve hygiënisatie systemen gebruik te maken kunnen de verwarmingskosten wellicht 

nog worden gedrukt. 

 

Het energieverbruik is afhankelijk van de gebruikte technieken. De benodigde warmte kan men 

eventueel uit een vergistingssysteem betrekken of er kan met hulp van warmteterugwinning uit de 

gehygiëniseerde mest worden hergebruikt. 

4.2. Optie 2 Gevalideerd Composteringsproces: 

Dit procedé begint met het scheiden van de mest in dikke en dunne fractie, waarna de dikke mest 

exportwaardig gemaakt kan worden. 

Vervolgens zijn er 3 opties: 

4.2.1 Dunne mest lokaal afzetten (afvoer N en in mindere mate P). 

4.2.2 Dunne fractie behandelen met calciumfosfaatoxide (afvoer N en P) 

4.2.3 Dunne mest beluchten (afvoer N) en effluent afzetten (afvoer K en zouten). 

4.2.1. Kosten indicatie: 

De totale kosten komen berekend uit op € 10,0 per ton drijfmest. 

De kosten voor het composteren van drijfmest en deels opwaarderen tot biobedding zijn in 

onderstaand schema uitgewerkt (zie ook bijlage 1). De gevolgde methode is zoals op het bedrijf van 

xx, zie ook paragraaf 4.2.2. 
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Figuur 6. Schematisch overzicht van het composteringsproces met mineralenstromen en kosten 

4.2.2. Mechanische compostering 

We zijn hiervoor op bezoek geweest bij het bedrijf van xx. De installatie draait hier pas sinds een jaar. 

De installatie wordt bij xx nadrukkelijk ook gebruikt om op strooiselkosten te besparen. 

De drijfmest wordt via een vijzelpers gescheiden in een dunne en dikke fractie en gaat vervolgens 

door een composteringstrommel. Een gedeelte van het gecomposteerde materiaal wordt met hulp van 

een opzakmachine in zakken opgeslagen en verkocht via lokale tuincentra. 

 

De installatie is goedgekeurd door nVWA voor verwerking en export, deze is gevalideerd op 

temperatuur en capaciteit. Het resultaat bij de familie Hanenberg is (70 graden niet haalbaar)  

61 graden en 240 kg/uur, dit resultaat kan verschillen per installatie. In 1
e
 instantie worden alle 

eindproducten weer voor oorspronkelijke mestprijs afgezet. Alleen via vermarkting van opgezakte 

mest kunnen afvoerkosten verlaagd worden. Op dit bedrijf is na 1 jaar het vermarkten nog niet echt 

gelukt. (Doel was 9,- per zak). Nadat de dikke fractie in de ligboxen voor de koeien is geweest is deze 

niet meer door de vijzelpers af te scheiden van de dunne fractie. Dit betekent dat er in de drijfmest een 

cumulatie ontstaat van dikke fractie en de drijfmest daardoor een hoger organische stofgehalte bevat 

gedurende het seizoen. 

 

Op hitte resistente bacteriën wordt gecontroleerd maar deze worden niet waargenomen (uitslag 5.000 

kve i.p.v. 1 milj max.) 

Prijs € 300.000 incl. loods (excl. opzak machine). 

Energieverbruik 110.000 kwh/jr. 

Ingaand 1,6 kg fosfaat en 4,6 kg N, in dikke 5-6 kg fosfaat en 6-7 kgN 10-15% van volume in dikke, 

rest in dunne (qua gehalte nauwelijks anders dan ingaand). 

Dikke fractie verdringt aanvoerkosten strooisel (100,-/koe/jr). 
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Figuur 7. Schematische weergave composteringsproces via een trommel 

4.2.3. Intensieve Compostering 

Bij grootschalige, industriële installaties is vaak sprake van mechanische beluchting en continu 

omzetten van het materiaal, waardoor het proces sneller verloopt (1 à 2 weken). Voor de 

compostering van varkens- en rundveedrijfmest dient men drijfmest eerst te scheiden.  

Dikke mestfractie moet men vervolgens mengen met structuurrijk organisch materiaal, zoals stro of 

groenafval, om een voldoende poreuze structuur te krijgen. 

Intensieve compostering kan men uitvoeren in een gesloten container, een afgedekte sleufsilo, een 

roterende trommel of in een hal.  

Grootschalige intensieve composteringsinstallaties zijn in de regel uitgevoerd met een chemische 

wasser om ammoniakemissie te voorkomen. 

 

We zijn daarvoor op bezoek geweest bij xx in xx. Het bedrijf wordt gerund door xx en deze installatie 

draait al enkele jaren. Er is hier aanvoer van kippen, varkens en dikke fractie van koeienmest. Het 

proces gaat in batches van 7 daagse cycli. 

 

Composteren is een biologisch proces waarbij, in aanwezigheid van zuurstof, organische stof wordt 

omgezet in stabiele humusachtige verbindingen. Daarbij komen warmte, water, CO2 en een aantal 

geurverbindingen vrij (o.a. ammoniak). Door verdamping van water en door afbraak van organische 

stof neemt het droge stofgehalte toe en het volume af. De micro-organismen gebruiken voor hun 

eigen groei een deel van de vrijkomende mineralen. Het proces wordt ook wel “biothermische droging” 

genoemd. Tijdens het proces kunnen hoge temperaturen voorkomen waardoor, onder de juiste 

omstandigheden, ziektekiemen worden gedood. 

Voor een goed verlopend proces dat resulteert in een stabiele compost, zijn zowel de eigenschappen 

van het uitgangsmateriaal van belang (zoals een poreuze structuur, een geschikte koolstof/stikstof 

(C/N) verhouding en een juiste vochtigheid) alsook een goede beluchting tijdens het 

composteringsproces. 
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4.2.4. Extensieve compostering 

Bij extensieve compostering wordt een composthoop gemaakt die gedurende het proces één of 

meerdere keren wordt omgezet. Het uitgangsmateriaal bestaat bijvoorbeeld uit stalmest, 

pluimveemest of een dikke fractie zoals die verkregen wordt uit scheiding van drijfmest. Indien nodig 

moet men de dikke mestfractie mengen met structuurrijk organisch materiaal, zoals stro of groenafval, 

om een voldoende poreuze structuur te verkrijgen. Extensieve compostering vindt meestal plaats in de 

buitenlucht en kan enkele maanden duren. Afhankelijk van het materiaal neemt de porositeit onderin 

de hoop gedurende het proces af door inklinking en kan zuurstofgebrek ontstaan, daarom mag een 

composthoop niet te hoog zijn. Tijdens een goed verlopende compostering kan de afname in massa 

ongeveer 50% bedragen; de drogestofafname bedraagt ongeveer eveneens 50%. 

4.2.5. Resultaat 

De kosten van het totale proces komt uit op circa € 10,0 per ton drijfmest. Hierbij is er nog veel 

verschil tussen de gevolgde methodes: Extensieve compostering kost circa € 6,- per ton ingaand 

materiaal en grootschalige intensieve compostering ongeveer € 25,- per ton ingaand materiaal.  

De kosten per ton geproduceerde compost zijn 1/3 hoger (uitgaande van een massareductie van 25% 

door compostering). Pelleteren en hygiëniseren kost circa € 20,- per ton compost. 

(www.mestverwerken.wur.nl) 

 

Om een exportwaardige compost te produceren dient er voldoende hygiënisatie op te treden tijdens 

het proces, dat wil zeggen een temperatuur van 70 
o
C gedurende 60 minuten of een daaraan 

gelijkgestelde behandeling (zie EG verordening 1774/2002). Bij composteren van kippenmest en dikke 

fractie van koeienmest kan men deze temperatuur wel bereiken, maar bij compostering van dikke 

fractie van varkensmest is dit moeilijker te realiseren. 

 

Composteren zorgt voor verlaging van de transportkosten door vochtverlies (= gewichtsverlies) en 

volumevermindering. Een goede compost is een stabiele bodemverbeteraar, maar wanneer een 

compost onvoldoende gerijpt is, kunnen afbraak van organische stof en emissies blijven plaatsvinden 

en mogelijk ziekteverwekkers en onkruidzaden overleven. 

 

Bij het composteren kunnen aanzienlijke ongewenste emissies optreden van broeikasgassen  

(N2O en CH4) en geur. Stikstofemissie kan optreden in de vorm van ammoniak (NH3), lachgas (N2O) 

en (onschadelijk) stikstofgas (N2). Schattingen voor extensieve compostering op boerderijschaal 

noemen stikstofverliezen van 15 tot 50%, waarvan een deel in de vorm van NH3 en N2O zal emitteren. 

Hoewel men emissies grotendeels kan voorkomen door goede procesbewaking en -sturing, is hiervan 

bij extensieve composteringsprocessen meestal geen sprake. 

Bij intensieve compostering in een afgesloten ruimte kan men compostering wel emissiearm uitvoeren door 

middel van (chemische) luchtwassing en goede procescontrole en -sturing.  

Het stikstofhoudend spuiwater van een wasser kan weer aan de compost worden toegevoegd.  

 

Voor het energieverbruik varieert het verbruik van 5 kWh per ton voor extensieve compostering (incl. 

omzetten) tot 50 kWh per ton voor grootschalige intensieve compostering in een gesloten systeem. 

 

http://www.mestverwerken.wur.nl/
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4.3. Optie 2b Gevalideerd Composteringsproces met fosfaatfixatie via Calcium 

4.3.1. Fosfaatfixatie 

Fosfaatfixatie via Calcium vind plaats in de zogenoemde mestkraker. Deze module is een vinding van 

het laatste uur. De techniek is op laboratoriumschaal bewezen en een eerste prototype draait nu in de 

praktijk. De mestkraker werkt met de dunne fractie van drijfmest, er wordt hier in een continu proces 

gebluste kalk (Ca(OH2)) toegevoegd aan de dunne fractie van drijfmest na mechanische scheiding. 

Hierdoor reageert de ammonium (NH4) tot gasvormig ammoniak (NH3). Deze ammoniak wordt als 

geconcentreerd gas direct in de luchtwasser geïnjecteerd en omgezet in spuiwater dat als kunstmest 

op het eigen bedrijf mag worden gebruikt. De Ca(OH2) reageert met fosfor (P) in de mest tot 

herbruikbaar Calciumfosfaat CaPO4. Deze calciumfosfaat is als vaste stof te gebruiken als waardevol 

kalk- en meststof, maar kan ook worden toegevoegd aan het composterinsproces. Hierna is de fosfaat 

vrijwel volledig geconcentreerd in de exportwaardige compost. Als laatste bijproduct wordt water 

(H2O) geproduceerd. Het restant van de dunne fractie is vrijwel (93% haalbaar) vrij van 

vervluchtigbare stikstof, dit levert tijdens de opslag en ook bij de bemesting een enorme besparing van 

ammoniak emissie op. 

 

 
Figuur 8. Schematische weergave van de mestkraker (3) in combinatie met (1) spuiwateropslag, (2) luchtwasser 

en (4) kalk en calciumfosfaat opslag. 

 

4.3.2. Kostenindicatie 

Door de kostenreductie van vermeden kunstmestgebruik komt deze optie het economisch meest 

interessant naar voren met een verwachte kostenpost van € 6,0 per ton drijfmest. Hierin zijn echter de 

kosten van de luchtwassers, het extra zuurverbruik en het verbruik van de kalk nog niet meegenomen. 

De kosten en het verloop van dit proces zijn weergegeven in onderstaand schema: 
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Figuur 9. Schematische weergave van het composteringsproces met inzet van de mestkraker.  

4.4. Optie 2c Gevalideerd Composteringsproces met beluchting 

4.4.1. Beluchting 

We hebben hiervoor het bedrijf bezocht van xx in xx. De installatie van het merk Trevi draait hier sinds 

2010. Het beluchten wordt vooraf gegaan aan voorscheiding met een centrifuge. De centrifuge wordt 

frequentie gestuurd om de optimale scheiding te krijgen. De capaciteit van de centrifuge is 5 m3/h 

(40.000 m
3
/jr). 

 

Bij ingaande stroom met 4,5 KgN/ton krijgen we een uitgaande stroom dunne fractie van 3,5-4 

kgN/ton. Een masserator zorgt ervoor dat grove delen uit de mest zijn voor deze in het systeem gaat. 

In Nederland wordt met het beluchtingsproces circa 700.000 m
3 
 kalvergier per jaar verwerkt in vier 

installaties. Varkens- of rundveedrijfmest moeten eerst worden gescheiden. Het droge stofgehalte van 

een dunne fractie kan men eventueel verder verlagen in een flotatie-unit waar polymeren worden 

gedoseerd om uitvlokking te bevorderen. De resulterende dunne fractie wordt naar een 

beluchtingsinstallatie geleid. Hier wordt ammoniumstikstof met de luchtzuurstof omgezet in nitraat 

(nitrificatie). In een (niet beluchte) denitrificatieruimte wordt het gevormde nitraat voor het grootste 

deel omgezet in stikstofgas dat de lucht ingaat (N2). Voor denitrificatie is een organische koolstofbron 

nodig. Indien deze in de mestvloeistof niet toereikend is, kan men een andere koolstofbron (bijv. 

melasse) toevoegen, maar dit is met 1,5 euro/ton duur. Na bezinking van de gevormde biomassa (het 

slib) ontstaan uiteindelijk een dikke fractie (20- 25% van ingaand volume) en een effluent (75-80% van 

ingaand volume). In de installatie kan eventueel nog gedefosfateerd worden, waarbij nagenoeg al het 

fosfaat in het slib terecht komt. 

 

 



 

   19  

In het nitrificatie/denitrificatieproces wordt ook lachgas (N2O) gevormd. Dit kan oplopen tot 10% van 

de ingaande stikstof. Lachgas is een sterk broeikasgas. Het effluent kan op het land worden 

aangewend (al dan niet emissiearm afhankelijk van het stikstofgehalte). Men kan het ook lozen op het 

riool. Dit laatste hangt af van de waterbeheerder. Door mest rond te pompen over deze 2 secties 

verloopt het proces gelijkmatig. Sensoren meten het proces om het goed te kunnen sturen en een 

vooraf ingesteld resultaat te verkrijgen. Het systeem werkt zonder veel aandacht. 

 

Toevoeging van een Polymeer is ook mogelijk voor optimalisatie van de centrifuge, Als laatste is een 

toevoeging van antischuim nodig om overbodig schuim te remmen. Door mest over de beluchting te 

sproeien wordt ook schuimvorming voorkomen. Tevens zorgt dit voor afkoeling en verdamping voor 

een gedeelte van de mest. 

 

Na beluchting komt de dunne fractie in de nabezinker om het slib te laten bezinken, vervolgens kan 

deze in de reguliere opslag worden opgeslagen. 

Van de 100% ingaande mest komt: 

 15-20% in de dikke fractie;  

 5% in het slib; 

 70% in de dunne (0,2 kg fosfaat 0,5 kg N per ton); 

 Ongeveer 5% verdampt; 

4.4.2. Kostenindicatie 

De prijs van de totale installatie is circa 450.000 euro met een capaciteit van 10.000 m
3
/jr. Dit kom 

neer op ongeveer 7,- tot 8,- per ton totaal (zonder hygiënisatie of aan afvoerkosten). Hiermee is de 

installatie duurder dan bij inzet van de mestkraker (paragraaf 4.3). 

Bij afzetkosten van het effluent van € 2,0 per ton, berekenen we de totale kosten van de verwerking 

per ton drijfmest op circa € 11,0. Deze is echter erg afhankelijk van de schaalgrootte en de sterk 

variërende afzetkosten van het effluent. 

4.4.3. Resultaat 

De fosfaatrijke dikke fractie kan worden gedroogd, verbrand of aangewend, maar is minder geschikt 

voor compostering. De afzet van het effluent is goedkoper naarmate het stikstofgehalte lager is.  

In geval van lozing op het riool worden de lozingskosten mede bepaald door het organische 

stofgehalte  

 

Bij een goedwerkend proces kan ongeveer 70% van de stikstof in de mest worden verwijderd. Onder 

optimale condities produceert men een fosfaat- en stikstofarme dunne fractie die kan worden 

verregend. Hoge kalium- en chloridegehalten beperken de hoeveelheid van deze vloeistof. Wanneer 

het stikstofgehalte echter hoger dan 200 mg/l is, moet men de dunne fractie alsnog emissiearm 

aanwenden. 

 

Er zijn indicaties dat een aanzienlijk deel (tot 10%) van de ingaande stikstof ontsnapt in de vorm van 

lachgas (N2O). Dit is een schadelijk broeikasgas dat men alleen kan voorkomen door een goede 

procesbewaking en -sturing. Het beluchtingsproces (nitrificatie/denitrificatie) heeft een energieverbruik 

van 15 - 30 kWh per ton ingaande mest. 

 

De afgelopen jaren is een aantal initiatieven stilgelegd, veelal om economische redenen.  

Voor kalvergier biedt het proces al circa twintig jaar een bevredigende verwerkingsroute. 

Door de hoge eisen aan processturing en -controle (om ongewenste emissie van lachgas te 

voorkomen en een goede stikstofverwijdering te kunnen garanderen) is dit proces niet geschikt voor 

toepassing op boerderijschaal, maar dient de toepassing beperkt te worden tot regionale 

schaalgrootte. 
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Figuur 10. Opbouw beluchtingsystemen 

 

 

Figuur 11. Beluchting 

 

 

Figuur 12. Schematische weergave beluchtingsproces 
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5. Communicatie 

De opgedane kennis en ervaring is gedeeld met de ondernemers en de overig betrokken 

bedrijfsadviseurs. Dit zijn onder andere adviseurs van SBB (Agrarisch Belgisch adviesbureau), OOVB 

(Agrarisch Accountant) en Arvalis (Agrarische Nederlandse adviesbureau). 

De resultaten zijn ook gedeeld met Harry Kager, LLTB. 

 

De opgedane kennis met dit haalbaarheidsonderzoek is gepubliceerd in de Veehouderij Techniek van 

januari 2015.  

 

Xx ontvangt zelf met regelmaat schoolklassen, studiegroepen en groepen adviseurs/relatiebeheerders 

van agrarisch gerelateerde bedrijven. Tijdens de rondgang worden de opgedane ervaring en kennis 

uit dit project gedeeld. 

 

Namens DLV Advies zijn er al diverse lezingen geweest bij studiegroepen, studieclubs en 

ondernemers waarbij de kennis van dit project wordt gedeeld. 
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6. Conclusie 

Het zien van meerdere technieken en toepassingen van mestverwerking heeft al veel inzicht 

verschaft. Dat is voor de ondernemers de eerste winst. Dit heeft geleid tot het verder uitwerken van de 

2 meest perspectiefvolle opties. Xx zien beide uitgewerkte opties als realistisch uitvoerbaar en met 

een meerwaarde voor het melkveebedrijf.  

 

Voor hygiëniseren geldt dat het een geaccrediteerd proces is en algemeen geaccepteerd, dit maakt 

het qua administratie eenvoudiger om met de bewerkte meststoffen meerdere afzetkanalen te 

voorzien en maakt het daarnaast ook mogelijk om voor collega rundveehouders mest te verwerken en 

exporteren. Het nadeel van het systeem is dat het het meest economisch voordelig is om met een 

biomassaketel te werken, ondanks de optie om nog warmte uit de verhitte mest terug te winnen 

betekend dit een relatief groot netto energie verlies.  

 

Voor composteren via de composteringtrommel geldt dat deze ook energie kost, maar veel minder 

dan voor hygiëniseren. Het eindproduct heeft daarnaast als biobedding nog gevoelsmatig een betere 

waarde en zou zelfs aan particulieren verkocht kunnen worden als compost.  

Het administratieve proces van valideren vraagt meer inspanning, maar wordt door beide heren niet 

als belemmerend ingeschat. Bij deze optie blijft meer stikstof op het bedrijf in de dunne fractie, er is 

echter nog relatief veel vraag naar hoogwaardige stikstofproducten in de landbouw en de afzetkosten 

daarvan blijven volgens de ondernemers beperkt. Met de uitbreidingsoptie van de mestkraker in 

combinatie met de voorgenomen investering in luchtwassers kan deze dunne fractie verder worden 

opgewaardeerd tot kunstmest, hiermee wordt de kringloop van stikstof nog verder verbeterd. 

Bijkomend grote voordeel is dat de exportwaardige fosfaatfractie nog verder kan worden 

geconcentreerd. 

 

Voor alle toepassingen waar een mechanische scheidingstap aan wordt voorafgegaan geldt dat het 

stikstofoverschot nog dient te worden opgelost. Het perspectief dat nog genoemd wordt om 

toekomstig uit de dunne fractie de ammoniak te emitteren door kalktoevoeging en deze via de 

luchtwasser weer als kunstmeststikstof beschikbaar te maken lonkt. De ontwikkeling wordt 

nauwlettend in de gaten gehouden en wanneer mogelijk zelfs in 2015 al toegepast op het bedrijf. 

 

 

Bronnen 
www.nvwa.nl 

www.mestverwerken.wur.nl 

Melse. R.W. (2004) Quick scan van be- en verwerking van dierlijke mest.  

http://www.nvwa.nl/
http://www.mestverwerken.wur.nl/


 

   23  

 

 

 

 

 

Bijlagen  

 



 

   24   

Bijlage 1 Schematische weergave van de 2 meest perspectiefvolle verwerkingsprocessen 
 

Hygiënisatie (optie 1) 

  



 

   25   

 

Compostering met fosfaatfixatie (optie 2b) 
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Bijlage 2 Aanvraag om dierlijke mest of andere meststoffen in te voeren  
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Bijlage 3 Studie ALV Mestruimte Vlaanderen 
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Bijlage 4 Brochure export Frankrijk 

Separaat toegevoegd 
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Bijlage 5 Verkennende studie wetgevend kader mestafzet (BSS) 

Separaat toegevoegd 

 


