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Ontwikkeling mestproductie 
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Benodigde verwerkingscapaciteit 

In miljoen kg fosfaat, bron: BMA, 2017 



Totale mestverwerking 

In miljoen kg fosfaat, bron: BMA 2017 



Vaste mest  Dikke fractie 

• Biothermisch 
drogen/composteren* 

• Thermisch drogen* 

• Bekalken 

• Verbranden* 

• Pyrolyse/vergassen 

• Pelletiseren* 

Dunne fractie 

• Biologische behandeling* 

• Fysicochemische behandeling 

• Elektrolyse 

• Indampen* 

• Filtratie* 

• Struviet productie 

• Ammoniakstripping* 

• Algenkweek 

Vloeibare mest 
Digestaat    co-vergisting* 

Scheiden* 

Aanvullende techniek 

• Luchtzuivering* 

Vormen van procesmatige bewerking 



Toegepaste technieken 

Totaal aantal operationele installaties: 75 



Veel voorkomende routes 
 

1. Vergisten  +  hygiëniseren   - (evt. scheiden, evt. drogen) 

 
2. Scheiden  +  dikke fractie export via: - Vergister 

 - Composteerbedrijf 
 - onbehandeld naar verwerker in 
   buitenland 

 
3. Scheiden + membraanfiltratie  - dikke fractie zelfde routes als bij 2 

 

Veel voorkomende eindproducten 
1. Gehygiëniseerde dikke fractie digestaat 
2. Gedroogd digestaat 
3. Gecomposteerde mest 



Ontwikkelingen komende jaren 

• Steeds meer inzet op volledige verwerking 
(incl. dunne fractie) 

• Op termijn wellicht mestraffinage 

• Export dikke fractie staat onder druk 

• Omvang verwerking hoeft niet sterk meer te 
stijgen 

• Verkrijgen van vergunningen is zeer lastig 

 



Gebruikte hulpstoffen 

• Scheiden: flocculanten, polymeren en 
ijzerchloride 

• Reinigen RO-systemen: natronloog en sterk 
zuur 

• Luchtwassers: zwavelzuur 

• Experimentele ontsluiting (raffinage): 
natronloog, sterke zuren (zwavelzuur of 
salpeterzuur) 

 



Mogelijke gevaren 

• Op boeren erf: niet gewend aan omgang met 
procestechnologie en gevaarlijke stoffen 

• Veel veehouderijen: luchtwasser  spuiwater 

• Bij mestverwerkers: iets meer kennis 
procestechnologie, niet echt gewend aan 
omgang met gevaarlijke stoffen 

• Belangrijkste gevaar: mestgassen! 
Voor preventie zie: www.mestgassen.nl  

http://www.mestgassen.nl/

