Mestverwerkingstechnieken
Samenvatting
In Noordoost-Twente en dan vooral in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland is sprake van
een mestoverschot. Het nieuwe mestbeleid, dat in januari 2014 in werking zal treden, is erop
gericht om het huidige mestoverschot langs drie sporen terug te dringen: efficiënte
mineralenbalans op het bedrijf, plaatsingsruimte vergroten en verwerken van een deel van het
mestoverschot. Voor een praktijkvraag van “Goed boeren in kleinschalig landschap” zijn
beschikbare mestverwerkingsvormen beschreven. Aan ondernemers de keuze, al dan niet
begeleid, welke vorm te kiezen. Dit kan individueel, in samenwerkingsverband of uitgevoerd
door derden. De beschikbare verwerkingsvormen zijn op basis van een korte beschrijving,
capaciteit, benodigde investeringen en type eindproduct benoemd. De volledige deskstudie is
in te zien op: www.goedboereninkleinschaliglandschap.nl.
Onderscheid in mestbewerking en mestverwerking
Mestbewerking
- Het bewerken van mest is
ongedaan te maken.
- Technische handelingen met mest
waaruit mestproducten voortkomen
die in de Nederlandse landbouw
worden afgezet met een hogere
acceptatiegraad
dan
normale
drijfmest.
- Mestbewerking vindt merendeels op
het individuele bedrijf plaats om de
verwerkingskosten te reduceren.






Bezinken
Mestscheiding
Mengen van mest
Roeren van mest
Homogeniseren van mest

Mestverwerking
- Bij mestverwerking is er sprake van een
onomkeerbaar proces, waarbij veelal
hoogwaardige technieken worden ingezet.
- Technische handelingen met mest, waaruit
producten voortkomen die buiten de
Nederlandse landbouw worden afgezet.
- Vergaand scheidingsproces waarbij schoon
water en diverse mineraal-concentraten en/of
kunstmestvervangers ontstaan.









Drogen en korrelen
(Co)-vergisting
Composteren van mest
Dunne fractie indampen
Hygiëniseren van mest
Mest verbranden
Beluchten van mest
Strippen van drijfmest

In dit overzicht zijn een aantal technieken gecategoriseerd tot mestverwerkingstechniek. In
principe zijn dit mestbewerkingstechnieken, maar omdat er sprake kan zijn van afzet van de
mestproducten buiten de Nederlandse landbouw (via export of via tuincentra) is dit
mestverwerking.

Overzicht mestverwerkingstechnieken
De onderstaande mestverwerkingstechnieken kunnen zowel op individuele bedrijven worden
toegepast als in een collectief/regionaal. Overzicht is gebaseerd op
www.mestverwerken.wur.nl.


Drogen en korrelen: voorgedroogde kippenmest of nagedroogde dikke fractie varkens- of
rundveemest tot korrels persen en hygiëniseren.



Vergisting en co-vergisting: vergisting is een biologisch proces waarbij onder
zuurstofloze omstandigheden organische stof wordt afgebroken tot biogas. Met het
brandbare biogas kan energie worden opgewekt. De energieopbrengst kan aanmerkelijk
worden verhoogd door energierijke organische stoffen (voer- en gewasresten of vetten)
toe te voegen. Dit wordt co-vergisting genoemd.



Composteren van mest: composteren is een biologisch proces, hierbij komt veel warmte
vrij en organische stof wordt omgezet in stabiele humusachtige verbindingen. Door
verdamping van water en het omzetten van organische stof neemt het droge stofgehalte
toe en het volume af. Extensief composteren vindt meestal plaats in de buitenlucht en kan
enkele maanden duren. Bij intensief composteren maakt men gebruik van grootschalige
industriële installaties, die in de regel zijn uitgevoerd met chemische wassers om
ammoniakemissie te voorkomen.



Dunne fractie indampen: gescheiden drijfmest scheiden met behulp van een centrifuge.
De dikke fractie afzetten of verder behandelen (bijvoorbeeld compostering of droging). De
dunne fractie indampen met behulp van mechanische damprecompressie. De ammoniak/
waterdamp die ontstaat wassen met zwavelzuur en condenseren. Op deze manier wordt
uit de dunne fractie een N-concentraat, een hoeveelheid water (effluent) en een restfractie
(hoog K gehalte) geproduceerd. De vrijkomende lucht in een actief-koolfilter behandelen.



Hygiëniseren van mest: met een speciale warmtebehandeling pathogene organismen in
de mest elimineren. Dit kan ondermeer gebeuren met een warmtevijzel of met
stoominjectie. Met het hygiëniseren wordt een aanzienlijke kiemreductie bereikt.



Mest verbranden: mestsoorten met een droge stofgehalte vanaf 30% kunnen met
gelijktijdige energieterugwinning worden verbrand. Hierbij zijn de verbrandingswaarde van
de droge stof (voor mest circa 17 MJ/kg droge stof) en het rendement van de
energieterugwinning uit de rookgassen belangrijk. Hoe hoger het droge stofgehalte van de
mest, hoe groter de mogelijkheden voor energieterugwinning. Daarom zijn gedroogde
mestsoorten en mest vermengd met toeslagmateriaal, zoals houtsnippers en stro, het
meest interessant.



Beluchten van mest: beluchtingsinstallaties verwerken onder andere kalvergier en dunne
fracties van varkens- of rundveedrijfmest. Ammoniumstikstof wordt met lucht omgezet in
nitraat (nitrificatie). In een (niet-beluchte) denitrificatieruimte wordt het gevormde nitraat
voor het grootste deel omgezet in stikstofgas wat de lucht in gaat (N2). Voor denitrificatie is
een organische koolstofbron nodig.



Strippen van drijfmest: een vluchtige component in een vloeistof (hier ammoniak)
overbrengen door een behandeling naar een gasfase (hier lucht). De drijfmest behandelen
in een mobiel systeem, bestaande uit een stripper, een scrubber en een scheider. Door
het toevoegen van natronloog aan de drijfmest de ammoniak vrijmaken en strippen met
lucht. Deze lucht vervolgens wassen met zwavelzuur. Daarna de drijfmest scheiden. De
verkregen dikke fractie kan men eventueel composteren.
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