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Mest werd 8000 jaar geleden al gebruikt 

Door sedentaire landbouw werd een meer complexe materiële 
cultuur mogelijk... 



Van diervoer naar mest naar.... 

 Opname door de dieren van stikstof, fosfaat en andere 
mineralen uit het voer is veelal < 30 % 

 

 

 Het leeuwendeel (> 70 %) komt 
terecht in de mest 

 

 

 Conclusie: dierlijke mest is een waardevolle meststof 
mits aangewend op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid 



Mestproductie per bedrijf neemt nog steeds toe, aantal bedrijven daalt 

  Aantal dieren 

per bedrijf 

1950 

Aantal dieren per 

bedrijf 2017 

Mestproductie 

(opslagcapaciteit) per 

bedrijf in 7 maanden  

  

  

      

Kippen 

  

20 - 600 35.000 – 80.000 500 – 900 ton        

vaste pluimveemest 

Vleesvarkens 

  

7 2.000 1.500 ton         

drijfmest 

Melkkoeien + 

jongvee 

13 160 2.000 ton        

drijfmest 

1 tankwagen = 35 ton 



De bekende risico’s van overbemesting:  

• Daarom gebruiksvoorschriften voor mestopslag 
en –aanwending (o.a. EU nitraatrichtlijn 1991) 

   
• gebruiksnormen voor maximale dosering 

stikstof en fosfaat op landbouwgrond  
 

• Productierechten en melkquota (tot 2015) 
beperk(t)en groei veestapel, nu fosfaatplafond 

 
• in Nederland aanmerkelijke verbetering lucht- 

en waterkwaliteit sinds de 80er jaren 



Mestproductie in NL: 

Rundvee en varkens: drijfmest 
vanwege roostervloeren 

Pluimvee: vaste mest van vloeren 
en mestbanden 



Verschillende mestsoorten in NL 

Gebaseerd op drogestofgehalte (D.S.) 

 Varkens- en rundveedrijfmest, vloeibaar mengsel van feces en 
urine, < 12 % D.S. 

 

 Vaste varkens- of rundveemest (voornamelijk feces met wat stro), 
20 - 30 % D.S. (+ urine fractie ≈ 3 % DS) 

 

 Vaste fractie uit scheiding van drijfmest, 20-40 % D.S. (+ dunne 

fractie ≈ 4 - 8 % DS)  

 

 Vaste pluimveemest (voorgedroogd in stal), 35 - 70 % D.S. 

 



Verplicht 7 maanden opslag capaciteit (augustus tot maart)  

Onder de roostervloer 
of buiten de stal 
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Vanwege de verplichte mestverwerking (= export van 

fosfaat) wordt steeds meer drijfmest gescheiden 

en de dunne fractie blijft in NL  

de dikke fractie met hoog fosfaatgehalte gaat voor export (D, B, F)  



Mest distributie, een onmisbare schakel 



Getransporteerde mest in NL (2015) 

Manure type 
Number of truck 

loads per year 

Manure quantity 

(million tons/year) 

Cattle slurry 322,000 11.6 

Pig slurry 300,000 10.2 

Poultry manure 55,000 1.6 

Horse manure 119,000 2.1 

Others 107,000 3.3 

Total  903,000 28.8 



Mestgassen 

Naam en formule: Soortelijke massa 

(kg/m3): 

Opmerking: 

      

Methaan CH4 

Uit organische stof C, H 

0,66 verstikkend, brandbaar met lucht 

Ammoniak NH3 

Uit ureum en eiwitten 

0,73 giftig, grenswaarde 20 ppm, 14 mg/m3 , gevaar > 

2.000 ppm (komt niet voor in veehouderij) 

Waterstofsulfide H2S 

Uit zwavelhoudende aminozuren 

1,36 zeer giftig, grenswaarde 1,6 ppm, 2,3 mg/m3 , 

levensgevaar > 300 ppm 

Waterstofcyanide HCN 

Uit planten (veevoer, ruwvoer) 

0,69 zeer giftig, grenswaarde 1 mg/m3, 135 ppm (150 

mg/m3) dood binnen 30 min.   

Kooldioxide CO2 

Uit organische stof C, O 

1,97 verstikkend, grenswaarde 5.000 ppm, 9.000 mg/m3 , 

gevaar > 40.000 ppm 

Stikstofgas N2 1,26 verstikkend 

Zuurstofgas O2 1,43 18-21 % in lucht is OK  

      

Lucht (78 % N2 en 21 % O2) 1,21 - 1,29   

Biogas (≈60 % CH4 en ≈35 % 

CO2 en ≈3.000 ppm H2S) 

1,1 - 1,3 verstikkend en giftig mengsel, brandbaar met lucht 



Basic uitvoering van mestvergisting 

Biogas opslag 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_Y3SGO0moUhi-M&tbnid=YRfOwRR1g3c51M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.abovetopsecret.com/forum/thread878571/pg1&ei=S798UqbTBOjA0QXa5oD4Dw&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNFI2Eq9-f04ItqJRNCJAbHU_Vp9XA&ust=1383993471614980


Co-vergisting met minstens 50 % mest, ≈ 100 installaties in NL 

(Duitsland ≈ 9.000 ) 

• 1,4 millioen ton drijfmest per jaar (2 % van totaal in NL) 

• Stagnatie sinds 2010, hoge kosten voor co-producten en mestafzet 

• Geen oplossing voor mineralenoverschot (N, P, K, etc.), digestaat = mest 



Er gaat wel eens iets stuk en bezinklagen moeten verwijderd worden... 



RIVM 2010: Veiligheid grootschalige productie van biogas... 

“De afstand tot de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar voor een grootschalige 

installatie is maximaal 50 meter gemeten vanaf het midden van de gasopslag/vergister. Deze 

(beperkte) afstand geldt voor grootschalige installaties met biogas waarvan het H2S-gehalte 

maximaal 1 vol% is”. 

 

 

Maar wat is ‘grootschalig’ anno 2018 ?! 



Pluimveemest ?! Pas ermee op ! 

 Er blijven soms onopgemerkte kadavers achter in de mest... 

 ‘Pluimveemest en wildkadavers zijn de grootste 
besmettingsbronnen van botulisme bij runderen’ 
(www.gddeventer.com).  

 ‘De combinatie van pluimvee en runderen op eenzelfde bedrijf 
houdt een ernstig gezondheidsrisico in. Een strikt gescheiden 
bedrijfsmanagement voor elk van beide diersoorten is dan ook een 
absolute must’ (www.dgz.be) 

 Botulisme-toxinen type C en D van pluimvee gevaarlijk voor 
herkauwers, niet voor mensen. (Digestaat met) pluimveemest 
liever niet op grasland ! 
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Omgekeerde osmose verwijdert opgeloste 
zouten en micro organismen (bijv. E. coli) 

Alleen schoon water kan worden geloosd op oppervlaktewater 



Average concentrations (log10-scale) of bacteria and viruses in proces streams in the production of 

mineral concentrate (cfu=colony forming units, mpn=most probable number, pfu=plaque forming units) 

Parameter Unit Raw slurry Solid 

fraction 

Liquid 

fraction 

before DAF 

Liquid 

fraction 

after DAF 

Mineral 

concentrate 

Permeate 

RO 

(water) 

E.Coli cfu/g 4.115 4.689 3.927 3.542 3.694 0,007
1
 

Enterococcen cfu/g 4.338 4.639 3.339 3.155 3.415 0,109
1
 

Salmonella mpn/g 0,606 0,664 0.868 0,457 0,568 0,001 

C.Difficile**  7/10 8/8 3/5 3/8 7/10 0/7 

MRSA mpn/g 0,104
1 

0,345
2
 0 - 0,104 0 

ESBL-E.Coli cfu/g 0,417 0,728 0,368 0,150 0,364 0 

Somatic 

coliphages 

pfu/g 5.150 5.234 4.540 4.659 4.853 0 

Hepatitis E. 

virus 

pfu/g 4.448 4.311 3.585 3.917 4.035 0,139
2
 

** Aantal positieve monsters/totaal aantal monsters 

1 Eén monster positief 

2 Drie monsters positief 

 

Pathogenen in processtromen bij verwerking van varkenssdrijfmest 
 (Productie van Mineralenconcentraat m.b.v. omgekeerde osmose) 



De mestkelder kan ook voor drugsafval worden gebruikt 



Schuimvorming in mestkelders... 

Analyse gasfase in schuimlagen in mestkelders op 

rundveebedrijven (Starmans et al, 2009) 

Methaan CH4 46 – 75 % 

Kooldioxide CO2 8 – 23 % 

Stikstof N2 8 – 46 % 

Zwavelwaterstof H2S 0,18 – 3,96 %    (1.800-39.600 ppm) 

Meeste schuimvorming bij diepere mestkelders... 

Beter wegwezen ! 



Oorzaak stalbranden meestal onbekend... 

In deze varkensstal kwam het schuim door de roosters omhoog... 



Vaste paardenmest / pluimveemest: broei 



Mestzakken....voor drijfmest en digestaat 



Mestsilo’s kunnen omwaaien en exploderen 



Roterende trommels voor droging pluimveemest en voor pasteurisatie 

dikke fractie rundveemest: beddingmateriaal ligboxen 

In uitgaande luchtstroom: ≈ 200 – 2.000 ppm NH3...  



Vergassen droge mest (pyrolyse) met ondermaat zuurstof: 

 synthesegas met koolmonoxide CO en waterstof H2 

Voor de productie van ‘biochar’, een 
vermeende bodemverbeteraar en kandidaat 
voor Carbon Capture and Storage 
(ondergrondse opslag, handel in CO2 
certificaten) 



Opslag van reinigingsmiddelen voor RO-membranen mestverwerking 



Behandeling stallucht, bij drooginstallaties en compostering: verlagen 
ammoniakemissie door chemische luchtwassers 



Recirculeren en vernevelen verdund zwavelzuur over wasserpakket 



Chemische luchtwassers vangen ammoniak op in verdund zwavelzuur 

 Protonation: 

NH3 (g)    NH3 (aq)  NH4
+ (aq) + OH- (aq)  

 

Dosing of diluted sulphuric acid (pH = 2 - 4) 

drives equilibrium to right side 

 

 Net reaction: 

2 NH3 (g) + H2SO4   2 NH4
+ (aq) + SO4

2- (aq) 

 

Ammonium sulphate solution is discharged from system (~30 g N/L) 

 

When nitric acid (HNO3) is used, ammonium nitrate is discharged 

 

Odor removal: little or none 

 



NIET toevoegen aan mestkelder/mestopslag: 

• Spuiwater chemische luchtwassers (ammonium sulfaat, EG 
meststof), (verdund) zwavelzuur en andere zuren 
 

• Gips (calciumsulfaat, EG meststof) beddingmateriaal ligboxen 
 

• Voer(resten) en brijvoer (snel afbreekbare koolhydraten) 
 

 
Zwavelgehalte drijfmest zonder toevoegingen ≈ 0,4 – 0,8 gS/kg 
 
Vaste mestsoorten / dikke fracties ≈ 1,5 - 5 gS/kg 
 



‘Salpeterzuur lek bij mestverwerker in Zevekote veroorzaakt door 

amateurisme / laksheid’ 

 Hoewel het volgens de beschrijving van de verkoper ging om een roestvrije stalen tank, 
blijkt dat er bij de levering van de tank in Zevekote een aantal openingen, bestemd voor 
eventuele aansluitingen, waren afgedekt met vier stalen kleppen. Staal is niet resistent 
tegen salpeterzuur, roestvrij staal wel. Het staal is opgelost en dat heeft geleid tot 
lekken in de wanden. 

 Bovendien werd een geldig attest afgeleverd bij de verkoop waardoor men ervan uitging 
dat het een volledig roestvrije tank betrof. Er was geen erkend deskundige om dat af te 
toetsen, maar dat is ook niet verplicht. 



Deens vernuft: mest aanzuren in de stal, in de opslag en bij aanwending 

 

Slurry acidification is an efficient technology for reducing ammonia emission. In 
Denmark, 20 % of all slurry is acidified prior to land application. The technology is fully 
implemented in the Danish environmental legislation and is also admitted as a BAT 
technology for reducing ammonia emissions in the final draft of the BREF for the Intensive 
Rearing of Poultry and Pigs. 

 

 

Catalogue of Danish Climate Change Mitigation Measures:  

   Mandatory acidification of slurry in new livestock buildings 

Adding concentrated sulphuric acid reduces methane emissions from slurry in the 
livestock buildings by approx. 60%   



Het ingrijpen in biologische processen m.b.v. chemicaliën... 

    .... onbedoelde effecten ? 

 Verminderen methaanemissie uit koeienmaag d.m.v. methaan 

remmers, toegevoegd aan het voer (bijv. 3NOP van DSM) 

 Verminderen ammoniakemissie uit stal, mestopslag en bij 

(kunst)mestaanwending m.b.v. urease remmers (blokkeert omzetting 

van ureum naar ammoniak), bijv. Agrotain 

 Verminderen stikstofverliezen na (kunst)mestaanwending d.m.v. 

nitrificatie remmers (blokkeert omzetting van ammoniak naar nitraat 

en vervolgens denitrificatie van nitraat naar stikstofgas), bijv. Piadin 



Bedankt voor jullie aandacht en... 


