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Disclaimer
Dit actieplan werd met de grootste zorgvuldigheid opgemaakt door het operationele team van
Nutricycle Vlaanderen (Universiteit Gent en Inagro) in samenwerking en overleg met de Stuurgroep- en
Werkgroepleden van Nutricycle Vlaanderen volgens de beschikbare kennis en stand van zaken. Daarbij
werd gestreefd naar een structuur en inhoud waarover een consensus werd bereikt met alle
belanghebbenden. Dit actieplan kan beschouwd worden als een leidraad met werkpaden voor het beter
sluiten van de nutriëntenkringloop waarop diverse organisaties nog kunnen inpikken met specifieke
acties om de transitie naar nutriëntenrecuperatie te verwezenlijken. Het actieplan is een richtinggevend
werkdocument, geen resultaatsverbintenis. Het is ook een levend document, waarbij het jaarlijks zal
worden gereviseerd en aangepast, rekening houdend met bepaalde realisaties en nieuwe
ontwikkelingen. In geen geval kunnen Nutricycle Vlaanderen, de stuurgroep of de werkgroepleden
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele leemtes of onvolledigheden in dit document. Voor
opmerkingen of aanvullingen kunt u steeds contact opnemen met nutricycle.vlaanderen@ugent.be.
Ook indien u met uw organisatie graag bijdraagt aan een bepaalde actie kan u dit aangeven via
nutricycle.vlaanderen@ugent.be.

Copyright
Vermenigvuldiging of overname van gegevens is toegestaan mits expliciete bronvermelding.

d.d. februari 2022
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Inleiding
1.1 Algemeen
Een efficiënt gebruik van de hulpbronnen is een belangrijke component van „Europa 2020”, de
strategie van de EU voor het bevorderen van groei en werkgelegenheid in de komende tien jaar. Een
grotere hulpbronnenefficiëntie zal belangrijke sectoren zoals de landbouw, de bosbouw en de visserij
economisch gezond houden.
Vlaanderen wil tegen 2050 welvaart en welzijn creëren op een slimme, innovatieve en duurzame
manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen. Hiervoor wil Vlaanderen
inzetten op de verdere transitie van een lineaire naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen,
materialen, energie, water, ruimte en voedsel zo efficiënt mogelijk worden gebruikt en kringlopen
worden gesloten. Hierbij is het belangrijk dat natuurlijke hulpbronnen en biomassa(rest)stromen zo
veel mogelijk worden hergebruikt. Het sluiten van de nutriëntenkringloop is daarbij een belangrijke
uitdaging en biedt eveneens de opportuniteit om de omslag naar een duurzame landbouw en een
groene chemie te realiseren.
Binnen Europa is Vlaanderen enerzijds één van de gebieden met de hoogste druk van nutriënten op
het milieu terwijl het anderzijds ook één van de grootste gebruikers is van kunstmest. De energieintensieve productie van minerale stikstof (kunstmest) en de eindigheid van fosforertsen zorgen echter
voor een aanzienlijke bijdrage in onze ecologische voetafdruk. Het recupereren van stikstof (N) en
fosfor (P) uit mest- en nevenstromen, is dan ook essentieel voor de ‘vergroening’ van de landbouw en
grondstofmix in de Vlaamse chemiesector. Hierbij moeten innovatieve toepassingen van
gerecupereerde nutriënten zeker niet worden vergeten. In Vlaanderen werd reeds heel wat kennis
opgebouwd inzake de recuperatie van deze nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen uit landbouw,
industrie en huishoudens en de vervanging van eindige fossiele grondstofbronnen. Dit ging eveneens
gepaard met de ontwikkeling van technologische oplossingen.
Verdere ontwikkeling, opschaling, uitwisseling van onderzoeksresultaten, de toepassing in de praktijk
en het stimuleren van goede praktijk op vlak van nutriëntenrecuperatie is evenwel noodzakelijk om de
verdere transitie naar een circulaire economie te kunnen katalyseren.

1.2 Beleidskader: ambities op vlak van circulariteit & nutriënten
De Europese "Green Deal" werd in december 2019
door de Commissie gelanceerd als de nieuwe
Europese groeistrategie die tot doel heeft de EU om
te vormen tot een rechtvaardige en welvarende
samenleving,

met

een

klimaatneutrale,

concurrerende economie waarin economische groei
wordt

losgekoppeld

van

het

gebruik

van

hulpbronnen. Binnen het kader van de Green Deal wil de Europese Commissie in de “Farm to Fork”strategie zorgen voor gezond, betaalbaar en duurzaam voedsel voor de Europeanen, de
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klimaatverandering aanpakken, milieu en biodiversiteit beschermen, zorgen voor een eerlijke
economische opbrengst in de hele voedselketen en meer biologische landbouw realiseren. Concreet
voor wat betreft nutriënten heeft de EC de volgende doelstellingen vooropgesteld tegen 2030.

In overeenstemming met de doelstellingen zoals geformuleerd in de Green Deal werd in 2020 het
Europese Actieplan Circulaire Economie gepubliceerd. Dit actieplan bevat 35 maatregelen om
Europese productie- en consumptiemodellen duurzamer, circulair en klimaatneutraal te maken. Eén
van de kernrealisaties van de Europese Commissie en de Lidstaten op vlak van nutriënten is de
goedkeuring en publicatie van de nieuwe Fertilising Product Regulation, dewelke het pad effent voor
bodemverbeteraars, groeisubstraten, biostimulantia, organo-minerale meststoffen, etc. op basis van
biogebaseerde origine. Het streven van de Europese Unie naar een Circulaire Economie wordt sterk
weerspiegeld in de Vlaamse maatschappelijke & beleidsmatige ambities.
Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 en meerdere beleidsnota’s bevestigen het belang van de
transitie naar een circulaire economie om de Vlaamse economie ‘future proof’ te maken. In een
gezamenlijke mededeling aan de Vlaamse Regering betreffende “transversale werking voor de
circulaire economie van Vlaanderen” vroegen twee bevoegde ministers de erkenning van de omslag
naar een circulaire economie als prioritair transversaal thema voor de Vlaamse Regering. Het
transitieverhaal van nutriëntverwijdering naar één van –recuperatie ligt volledig in lijn met de
beleidsvisie die uitgestippeld is voor de “Roadmap Circulaire Economie 2020-2030” alsook het
gedachtengoed van Vlaanderen Circulair dat hiermee samen gaat.
“In een volgende fase van de transitie naar een circulaire economie moeten we hetgeen we
leren en uitproberen op het terrein ook verankeren in nieuw beleid, nieuwe
businessmodellen en economische kansen. We werken samen aan een circulaire
samenleving.” 1
De thematiek inzake nutriëntenrecuperatie vindt aansluiting in twee kernagenda’s van de Vlaamse
beleidsvisie voor wat betreft de circulaire economie (“Vlaanderen Circulair”): de agenda Bio-economie
en de agenda voedselketen.

1

https://www.ewivlaanderen.be/sites/default/files/een_transversale_werking_voor_de_circulaire_economie_van_vlaanderen.p
df
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Vlaanderen heeft enkele belangrijke troeven in dit thema.
In de omschakeling naar minder gebruik van minerale mest
uit fossiele grondstoffen en vervanging door opgewerkte
mineralen uit mest, speelde Vlaanderen een belangrijke rol
in de beoordeling van de technische mogelijkheden,
uitgevoerd door de Europese Commissie. Het creëren van
“End-of-Manure” criteria om aldus wettelijk toe te laten dat
(voornamelijk) stikstof uit dierlijke mest kan worden
geraffineerd en opgewerkt tot volwaardige minerale N
meststof is een revolutionaire volgende uitdaging. De
passende term “RENURE” (“REcovered Nitrogen from
manURE”) zoals door de Europese Commissie gelanceerd in kader van deze transitie, illustreert de
verhoopte eindbestemming.
Het potentieel – indien juist gekaderd en aangepakt – is dan ook enorm : met een jaarlijkse productie
128,0 miljoen kg N en 60,0 miljoen kg P2O5 uit dierlijke mest geproduceerd in Vlaanderen (2018)
vormt dit een enorme kans als grondstof waar dit momenteel door onvoldoende efficiëntie ten
aanzien van plantopneembaarheid vaak resulteert in milieuproblemen.
Richtlijn 86/278 / EEG inzake RWZI zuiveringsslib beoogt het gebruik van zuiveringsslib in de
landbouw aan te moedigen en het gebruik ervan zodanig te reguleren dat schadelijke effecten op
bodem, vegetatie, dieren en mens worden voorkomen. Het zuiveren van afvalwater leverde in 2016
in de EU 28 bijna 8 miljoen ton slib op. De bestemming van het slib verschilt aanzienlijk van lidstaat
tot lidstaat; 4 miljoen ton slib wordt gebruikt in de landbouw en een aanzienlijk deel wordt verbrand
(1 miljoen ton) of gestort (0,5 miljoen ton). In voorbije jaren hebben de opgedane kennis en
wetenschappelijke vooruitgang kosteneffectieve technologische ontwikkelingen en de toepassing
van innovatieve en duurzame oplossingen mogelijk gemaakt die beter in overweging moeten worden
genomen. Voor Vlaanderen in het bijzonder, heeft Aquafin een voortrekkersrol. Het heeft dan ook
naast haar kerntaak voor waterzuivering ook resoluut de kaart getrokken wat betreft
grondstofherwinning rond water, energie en nutriënten. Ze werkt hiervoor samen met diverse
kenniscentra en milieu technologische bedrijven.
Met steun van
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In de Vlaamse eiwitstrategie 2021 – 2030 worden 6 strategische thema’s gedefinieerd die moeten
zorgen voor een meer duurzame, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening in Vlaanderen en
bijdragen tot een grotere Europese zelfvoorziening. Eén van deze thema’s is de inzet op zogenaamde
‘circulaire eiwitten’, of m.a.w. nieuwe eiwitbronnen die gekweekt/geteeld worden op nutriëntrijke
afval(water)stromen.
Betreffende de link naar bodem, bemerken we – mede dankzij het nieuwe Europese kader –
mogelijkheden

naar

nieuwe

/

hernieuwbare

bodem

verbeterende

middelen

en

bemestingsproducten. Daarbij is de link naar duurzame landbouw en milieu nooit ver weg : een
duurzaam teelt- en bemestingsregime dient dan ook aandacht te hebben voor de bodemkwaliteit.
Daarbij hoort ook aandacht voor organische koolstof naast de nutriënthuishouding van micro- en
macronutriënten.
Deze lijn doortrekkend impliceert een oordeelkundig gebruik van herwonnen nutriënten alsook een
vermindering van de impact op milieu wat betreft ongewenste emissies en verliezen naar lucht en
water. Nieuwe teelttechnieken, zoals meet- & regeltechnieken die kaderen in precisielandbouw
zullen deze transitie verder in de juiste richting helpen begeleiden met maximale recuperatie en
minimale impact op milieu.
Om de ambitieuze visie op circulaire economie en onze voortrekkersrol op gebied van nutriënten
verder te bestendigen wil Vlaanderen volop inzetten op een transitie van nutriëntenverwijdering naar
-recuperatie in de verwerking van reststromen & mest. Om deze transitie te versnellen en
ondersteunen werd Nutricycle Vlaanderen opgericht als faciliterend platform.

Met steun van
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Nutricycle Vlaanderen
1.1 Visie en Missie
3.1.1. Visie Nutricycle Vlaanderen
De kernopdracht en visie van Nutricycle Vlaanderen is de transitie van verwijdering naar recuperatie
te realiseren voor nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen. De oprichting en financiering werd mogelijk
gemaakt met ondersteuning van de Europese Commissie en de Vlaamse Overheid .
Deze transitie beoogt een overgang van primaire naar secundaire grondstoffen waarbij minerale
nutriënten worden gerecupereerd:


binnen de landbouw en tussen landbouw subsectoren



uit industriële en huishoudelijke afval- en nevenstromen met opwerking naar toepassingen in
landbouw en chemie.

Ook de chemische sector zal bij deze transitie een
belangrijke rol vervullen waarbij een overgang van
primaire grondstoffen naar secundaire wordt beoogd.
Verder

zullen

ook

de

milieutechnologie

(waterzuivering, afvalverwerking,…) en energiesector
(biogas) hierbij een belangrijk aandeel hebben.

3.1.2. Missie Nutricycle Vlaanderen
Om de beoogde visie te realiseren heeft Nutricycle Vlaanderen als missie om meer nutriënten uit
reststromen (waaronder mest) te recupereren. Deze nutriënten kunnen kunstmest geproduceerd uit
fossiele grondstoffen vervangen, of gebruikt worden als grondstof voor productie van alternatieve
eiwitbronnen of voor andere toepassingen zoals bv. de chemische industrie. Bij al deze processen is
het cruciaal dat verliezen naar het milieu tot een minimum worden beperkt.
Nutricycle zal hierbij de verschillende doelgroepen (bedrijven, middenveld, kennisinstellingen,
overheid) ondersteunen om deze missie te bereiken. Nutricycle Vlaanderen zal zelf ook connectie
zoeken met nutriëntplatformen in andere lidstaten alsook met Europese associaties gehuisvest te
Brussel. “Over het hek kijken bij de buren” om aldus informatie en ervaring uit te wisselen. Deze
uitwisseling vindt plaats met buurlanden, maar ook met regio’s met analoge problematieken en
opportuniteiten inzake nutriënten (vb. Lombardije (IT), Catalonië (ES), Bretagne (FR),…).

Met steun van
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NUTRICYCLE VLAANDEREN verbindt en informeert


Door het samenbrengen van de vele initiatieven die

reeds lopende zijn in Vlaanderen op vlak van recuperatie
en recycling van minerale nutriënten om aldus de
informatie uitwisseling en onderlinge afstemming te
bevorderen.


Door

de

vertaling

van

internationale

onderzoeksresultaten naar informatieve brochures.


Door doorgedreven informatie uitwisseling onder de

vorm van een website, nieuwsbrieven en het organiseren
van doelgerichte evenementen
NUTRICYCLE VLAANDEREN vormt een aanspreekpunt


Waar geïnteresseerden uit doelgroepen (middenveld, bedrijfsleven, overheid,
landbouw, kenniswereld) terecht kunnen om een totaalbeeld te krijgen van alle
lopende activiteiten in Vlaanderen op vlak van nutriëntrecuperatie en om gericht te
worden doorverwezen naar betrokken actoren

NUTRICYCLE VLAANDEREN ondersteunt


Door gerichte bevraging bij de leden naar hun noden bij de transitie naar
nutriëntenrecuperatie en het verzorgen van eerste lijn ondersteuning aan alle
belanghebbenden



Door een kader aan te bieden aan de Vlaamse overheid en alle betrokken stakeholders
in de vorm van een Actieplan “Transitie nutriëntenverwijdering naar
nutriëntenrecuperatie” waarbij co-eigenaarschap gestimuleerd wordt door de goede
platformwerking



Hierbij is het belangrijk te stipuleren dat NUTRICYCLE VLAANDEREN niet wenst om
bestaande middenveldwerking te dupliceren of te beconcurreren. NUTRICYCLE
VLAANDEREN wenst daarentegen bestaande werking en samenwerkingen te
ondersteunen en de bestaande middenveldwerking elk in hun rol te bestendigen.

Met steun van
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1.2 Structuur
Binnen Nutricycle Vlaanderen worden de volgende rollen
onderscheiden :
∾ Operationeel Team
∾ Stuurgroep
∾ Thematische Werkgroepen (WG)

3.2.1. Operationeel team
Het operationeel team staat in voor de dagelijkse werking van het Vlaams nutriëntenplatform
Nutricycle Vlaanderen. Het operationele team is ingebed binnen de Universiteit Gent en Inagro.

3.2.2. Stuurgroep
De Stuurgroep is het ondersteunend bestuursorgaan van het platform zoals vastgelegd in het
Ministerieel Besluit d.d. 14/8/2019. De Stuurgroep komt elk trimester samen om de voortgang te
evalueren. De Stuurgroep telt vertegenwoordiging van volgende leden (1 lid per organisatie). De
Vlaamse Land Maatschappij (VLM) neemt het voorzitterschap waar voor de duur van de subsidie die
wordt verleend aan Nutricycle Vlaanderen.
Organisatie
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Universiteit Gent (UGent)
Inagro
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Departement Omgeving
Department Landbouw & Visserij
Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking
(voorzitter WG Mest)
Watercircle.be
(voorzitter WG Water)
Flanders’ FOOD
(voorzitter WG Agro & Voeding)
Vertegenwoordiger doelgroep Landbouworganisaties (1/2)
Algemeen BoerenSyndicaat (ABS)*
(* co-voorzitterschap WG Afzet op Bodem & Duurzame Landbouw)

Vertegenwoordiger doelgroep Landbouworganisaties (2/2)
Boerenbond*
(* co-voorzitterschap WG Afzet op Bodem & Duurzame Landbouw)
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3.2.3. Thematische werkgroepen
De stakeholderwerking geschiedt enerzijds via doelgroep overschrijdende Vlaamse symposia waarop
alle stakeholders worden uitgenodigd, en anderzijds via thematische werkgroepen.
Deze werkgroepen komen samen in kleinere groepen van geïnteresseerde deelnemers om zich over
een specifiek thema te buigen met betrekking tot nutriëntenrecuperatie. De thema’s kunnen worden
aangebracht door leden en zullen, in samenwerking met deze leden, worden georganiseerd.
De werkgroepen komen samen met een frequentie nodig en nuttig voor de praktische werking. De
voortgang en werking van deze werkgroepen wordt ook besproken en bijgestuurd op de Stuurgroep.
De volgende werkgroepen zijn opgericht in kader van Nutricycle Vlaanderen: nutriëntrecuperatie uit
(afval)Water (voorgezeten door Watercircle.be), uit Mest (voorgezeten door VCM), uit Agro &
Voeding (voorgezeten door Flanders’ FOOD) en een WG rond Duurzame Afzet en Bodemgebruik
(onder co-voorzitterschap van Boerenbond en ABS en met actieve ondersteuning van INAGRO en
UGent). Binnen de WG Agro & Voeding komt ook de eiwittransitie aan bod, met name de terugwinning
van nutriënten door opwerking naar eiwitten (vb. insecten, algen, eendenkroos,…).

Figuur 1 overzicht van de 4 werkgroepen (WG): 3 WG gericht op recuperatie van nutriënten, één gericht op
Duurzame afzet op Bodem; Binnen de Agro-Voeding WG komt ook alternatieve productie eiwitten aan bod.
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Indicatoren ter opvolging van de transitie
nutriëntenverwijdering
Meten is weten. In het kader van het huidig transitieplan, moet er daarom ingezet worden op een
goede meetstaat om onze stand van zaken op vlak van nutriëntenkringlopen in Vlaanderen te kennen.
We hebben hierbij ook indicatoren of parameters nodig die ons aangeven wat onze status is, maar ook
om op basis daarvan concrete en kwantitatieve beleidsdoelstellingen te zetten. Op die manier vormen
de indicatoren een soort van ‘Nutriëntenkompas’ om op een objectieve manier de voortgang van de
transitie te meten.
Het Vlaams Nutriënt Kompas zal worden opgebouwd uit een reeks performantie-indicatoren die
afgeleid worden uit een lopende studie uitgeschreven door de dienst Milieurapportering van het
departement Omgeving. In een eerste fase is een overzicht gemaakt van de massastromen aan N en P
in de Vlaamse agro- en voedingsketen, met aandacht voor verliezen naar het milieu, en zijn indicatoren
voor

nutriëntefficiëntie

en

-circulariteit

berekend.

Hierbij

is

ook

gekeken

naar

de

recuperatiemogelijkheden; welke stromen lenen zich ertoe om nutriënten op te werken en aldus
verliezen naar het milieu te reduceren? De studie ziet het sluiten van nutriëntenkringlopen wel breder
dan recuperatie alleen. Er is namelijk gekeken naar diverse pistes om de N, P en ewitstromen
efficiënter en duurzamer te maken. Deze studie, uitgevoerd door de Universiteit Gent en Universiteit
Antwerpen, geeft voor Vlaanderen de status van de nutriëntenefficiëntie en -circulariteit in de Vlaamse
agrovoedingsketen aan. Van zodra het rapport definitief is goedgekeurd, zal het worden gepubliceerd
op de website van het Departement Omgeving. Door deze studie in de toekomst op geijkte
ogenblikken te herhalen, kan de vooruitgang van het sluiten van de nutriëntenkringlopen gemonitord
worden.
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Tijdslijn Nutricycle Vlaanderen

(2019)

Voorbereiding

Oriënterende voorbereiding:
Ministerieel besluit getekend (Aug. 2019)
Startvergaderingen (Sept./Dec. 2019)

Opzet structuur platform

2020

Opzetten
structuur

1e Verkenningsronde Vlaamse stakeholders (Q1-2020)
Inzameling en overzicht initiatieven in Vlaanderen (Q1-Q2 2020)
Opstart Stuurgroep (Juli 2020)
Opstart Website, Social Media & Nieuwsbrieven (Zomer 2020)

2021

Opzetten
Transitie Actie Plan

Opstart Werkgroepen (Sept-Dec 2020)
Organisatie vijf Workshops (Q3-Q4 2020)
Ondersteuning drie Workshops (Q3-Q4 2020)
Publicatiegebruikersgerichte brochures & folders (Dec 2020)
Krijtlijnennota (V.1.) Actieplan Transitie (Dec 2020)

2022

 Krijtlijnennota als basis gebruiken en via 4 Werkgroepen acties concretiseren
 Call naar stakeholders voor actie-voorstellen
 Fysiek Multi-stakeholder Event waar Actieplan werd voorgesteld en besproken

2023

 VMM-MIRA Studie als basis voor Indicatoren en Potentieel-inschatting

Stimuleren, Implementeren, Demonstreren

2024
(2025)

Vervolgstrategie platform & actieplan

Uitvoeren& actualiseren Actieplan
Meten a.d.h.v. Indicatoren en opvolgen t.a.v. concrete Targets

Co-Creatie Transitie Actieplan (levend document)

van recuperatietechnologie in een breed partnerschap Landbouw –
Industrie – Kenniswereld – Overheid

Aandacht voor continuering van de transitie
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Actieplan
1.1 Inleiding
Eén van de belangrijkste outputs die
Nutricycle Vlaanderen wilt realiseren is het
opstellen van een actieplan ‘Transitie
Nutriëntenverwijdering naar -recuperatie’.
Om dit te bewerkstelligen werd in een
eerste fase een krijtlijnennota opgesteld. Op
basis van deze algemene krijtlijnen kreeg
het actieplan dan meer vorm en inhoud
door interactie met betrokken stakeholders.
Het wordt dus aanzien als een ‘levend document’, dat systematisch kan worden beoordeeld,
bijgeschaafd en aangevuld. Een dynamisch gegeven, eerder dan een statisch plan. Hierbij zal Nutricycle
Vlaanderen via de werkgroepwerking jaarlijks het plan actualiseren naargelang de noodzaak.
Hoewel het actieplan in eerste instantie focust op de reductie van de impact van het sluiten van de
kringlopen van de macronutriënten N en P, neemt dit niet weg dat een integrale benadering zo veel
mogelijk wordt gevolgd om te voorkomen dat deze focus negatieve bijwerkingen zou hebben op de
kwaliteit van bepaalde reststromen en andere milieucompartimenten. Zo worden ook acties inzake de
verbetering van het organische koolstofgehalte in de bodem meegenomen omdat een beter bufferend
vermogen van de bodem ook een effect heeft op de N- en P- mobiliteit. Een ander voorbeeld van het
nastreven van een integrale benadering is dat N- en P-verwijdering uit waterige reststromen niet
volledig ten koste mag gaan van de recuperatiemogelijkheden van de residuele waterfractie.

1.2 Een systemische benadering
Bij het opstellen van het actieplan wordt een systemische benadering gehanteerd, dewelke in
onderstaand schema geïllustreerd wordt.
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HUIDIGE SITUATIE

De Vlaamse agro- & voeding is gekenmerkt door een hoge behoefte aan geïmporteerde energie en nutriënten.
Dit betreft enerzijds eiwitrijke veevoeding (en dus stikstof) zoals in de vorm van soja uit (Zuid-)Amerika, maar
ook verbruik van aardgas voor de aanmaak van N-kunstmest. Fosfor- en kaliummeststoffen worden dan weer uit
eindige delfstoffen gewonnen. Aan de keerzijde hebben we bovendien verliezen naar het milieu gelinkt aan onze
intensieve landbouw.

GEWENSTE SITUATIE

In een systemische benadering wensen we de externe input aan primaire grondstoffen te reduceren en interne
kringlopen in het systeem kort te sluiten, resulterend in verminderde verliezen aan nutriënten naar het milieu.
Hierbij is het cruciaal dat reststromen niet verwerkt maar opgewerkt (upcycling) worden met (a) verwaarding
van de minerale nutriënten in deze reststromen tot (organo-)minerale vervangers van meststoffen gebaseerd op
fossiele grondstoffen of delfstoffen, of (b) vorming van nieuwe eiwitbronnen dewelke dan de import van
transcontinentale import aan eiwit kan vervangen. De kernoplossing voor deze onderling verbonden problemen
situeert zich dus in het creëren van lokale kringlopen.
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1.3 Strategische doelstellingen
Om deze systemische omslag te realiseren worden vier strategische doelstellingen centraal gesteld
binnen het huidige actieplan.
∾ Reduceren en vervangen van primaire grondstoffen door sluiten van de kritische
kringlopen (Grondstofintensiteit)
De grondstofintensiteit van het systeem moet gereduceerd worden rekening houdende met
de planetary boundaries. Voorbeelden hiervan zijn het vervangen van eiwitimport voor
(vee)voeding door lokale bronnen geteeld op of geëxtraheerd uit reststromen, of de
vervanging van minerale meststoffen geproduceerd op basis van fossiele grondstoffen
(aardgas voor N kunstmest) of delfstoffen (P, K) door mineralen gerecupereerd uit
reststromen.

∾

Radicaal durven breken met geijkte patronen en kiezen voor

nieuwe

valorisatieopties (Technologie & Innovatie)
Innovatie moet gezien worden als de motor in de transitierealisatie. Hierbij wordt ingezet op
kleinere vernieuwingen of doorontwikkeling van technologieën, maar worden ook radicalere
innovaties of zelfs trendbreuken in hoe we omgaan met nutriënten niet uit de weg gegaan.
Stand-der-techniek dient te evolueren maar de stand-der-kennis moet ook sneller opgeschaald
en in praktijk worden omgezet.

∾ Verwaarden van nutriënten als hefboom (Economie)
Nutriënten in reststromen hebben door hun moeizame afzet en de milieuproblemen die ze
veroorzaken een negatieve waarde. Omzetting naar hoogwaardigere producten (‘upcycling’)
levert een positieve eenheidswaarde op. Nutriënten (en hun (bij)producten) worden aldus
meervoudig, langdurig en hoogwaardig gevaloriseerd. Deze waardecreatie vormt een
hefboom voor toekomstige evoluties in de nutriëntentransitie.

∾ Gezonde bodem-, lucht- en waterkwaliteit (Milieu)
Nutriënten worden zo efficiënt en optimaal mogelijk gebruikt, waarbij verliezen en verspilling
geminimaliseerd

worden.

Hierbij

wordt

streng

gewaakt

dat

het

inzetten

op

nutriëntenrecuperatie en verregaand sluiten van kringlopen niet leidt tot verdere aantasting
van de bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Initiatieven die leiden tot duurzame verbetering van
bodemkwaliteit worden hiervoor gehonoreerd.

1.4 Inhoudelijke hoofdlijnen
Het behalen van de strategische doelstellingen wordt beoogd via acties over 1 transversale lijn en 4
inhoudelijke lijnen.
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1) Transversaal: Facilitatie Transitie
2) Nutriëntenrecuperatie uit mest
3) Nutriëntenrecuperatie

uit

de

agro-voedingsketen
4) Nutriëntenrecuperatie

uit

(afval)water
5) Duurzame

afzet

en

bodemgebruik

In de volgende paragrafen worden deze inhoudelijke hoofdlijnen besproken, waarin per hoofdlijn ook
meerdere acties opgelijst staan. Voor meer informatie over deze acties kunt u op het ID-nummer
klikken waar er concrete info terug te vinden is over deze actie, welke output voorzien wordt en welke
projecten er reeds lopen. Uiteraard zijn er naast het aanspreekpunt nog heel wat andere organisaties
die ook hun steentje bijdragen aan dit actieplan. Deze vindt u eveneens per actie opgelijst in de bijlage.

6.4.1 Hoofdlijn 1: Faciliteren transitie
Een aantal maatregelen zijn niet louter aan één inhoudelijk hoofdlijn toe te wijzen maar zijn niettemin
cruciaal voor de transitie. Deze acties zijn als het ware overkoepelend overheen de andere hoofdlijnen
en worden hoofdzakelijk opgevolgd door Nutricycle Vlaanderen. Binnen deze transversale hoofdlijn
zullen thema’s aangekaart worden die alle werkgroepen aanbelangen.
ID

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Actie

Aanspreekpunt

Stakeholderinteractie door organisatie eigen
workshops en ondersteuning organisatie van
andere actoren om de transitie van
nutriëntenverwijdering naar -recuperatie vorm
te geven
Communicatie: vertalen nationale en
internationale beleidsontwikkelingen en
onderzoek naar Vlaamse context en verspreiden
van nutriëntengerelateerde informatie
Loketfunctie voor eerstelijnsadvies

Nutricycle Vlaanderen

Nutricycle Vlaanderen
Nutricycle Vlaanderen

Opstellen van een Green Deal voor de
uitvoering van het Actieplan
Vlaanderen als Europese kennisregio op vlak
van nutriëntcycli en recuperatie
Systemische scenarioanalyses voor meer
duurzame stikstof-, fosfor- en eiwitstromen in
de voedingsketen

Nutricycle Vlaanderen
Nutricycle Vlaanderen
UGent en UAntwerpen
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1.7Actie
1.7:
Stimulerend beleid
Stimulerend
beleid
Jaarlijkse monitoring van de voortgang van het
1.8
actieplan in overleg met de werkgroepen
Ondersteuning van innovaties:
1.9
beleidsaanbevelingen en ondersteuning bij het
zoeken naar financiering

Nutricycle Vlaanderen

Nutricycle Vlaanderen
Nutricycle Vlaanderen

6.4.2 Hoofdlijn 2 : Nutriëntenrecuperatie uit mest
“Meststoffen zijn waardevolle grondstoffen: fosfaat is van strategisch belang, gelet op de
eindige reserves en het beperkt aantal producerende landen; de productie van
stikstofmeststoffen is zeer energie-intensief. Een circulaire aanpak van dierlijke mest kan hier
een oplossing bieden: verwerking van mest en andere organische reststromen met het oog op
recuperatie van grondstoffen en herintroductie in het productieproces, is hierbij het streefdoel,
zodat verontreiniging van het milieu wordt vermeden.”2
Inleiding
Mest is een mix van nuttige ingrediënten. In een transitievisie gericht op circulaire economie en
nutriëntenrecuperatie wordt mest in de mate van het mogelijke holistisch benaderd en wordt ruimer
gekeken dan naar één nutriënt alleen. De productie van herwonnen meststoffen (waaronder bewerkte
dierlijke mest) kan bijdragen aan een verhoogde nutriëntencirculariteit, mits aan enkele sluitende
voorwaarden is voldaan.
Stand van zaken – waar staan we nu?
Het recent gepubliceerde addendum bij de BBT-studie mestverwerking toont aan dat verschillende
technieken voor stikstofrecuperatie uit mest op het punt staan om door te breken en momenteel
‘Techniek in Opkomst’ zijn. BBT zijn deze technieken (stripping-scrubbing en concentratie, zoals
membraanfiltratie) nog niet, omdat ze nog onvoldoende op volle schaal in Vlaanderen operationeel
zijn. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de technieken in OPEX en CAPEX duurder zijn dan de
conventionele verwerkingstechnieken en de stikstofmeststoffen, gerecupereerd uit mest, nog als
dierlijke mest gezien worden volgens de Nitraatrichtlijn. Dit betekent dat de producten geen (of zelfs
een negatieve) waarde hebben bij afzet binnen de landbouw. De transitie naar een circulaire
mestverwerking en landbouw kan alleen in gang getrokken worden als deze producten als
kunstmestvervanger gebruikt kunnen worden boven de 170 kg N tot/ha dierlijke mest en er dus
voorkomen wordt dat de landbouwer minerale meststoffen, vervaardigd uit fossiele grondstoffen,
moet aankopen.
Daarom worden in de SAFEMANURE studie3, uitgevoerd door het Joint Research Centre in opdracht
van DG ENVI, criteria voorgesteld voor het veilig gebruik van RENURE (REcovered Nitrogen from
2
3

Beleidsnota Omgeving
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121636
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manURE) in Nitraatgevoelige Zones als kunstmestvervanger boven de 170 kg N/ha. Op dit moment
onderzoekt de Europese Commissie de mogelijkheden om deze criteria (rond stikstofwerkzaamheid,
inhoud zware metalen en preventie van nutriëntenverliezen en ammoniakemissies) in een
beleidskader te gieten. Zodra dit gebeurd is kunnen de lidstaten, en dus ook Vlaanderen, dit
beleidskader implementeren in de eigen mestwetgeving.
RENURE-producten kunnen bijdragen aan een verhoogde efficiëntie van bemesting, zeker als de
stabiliteit van deze producten constant is en/of opgevolgd wordt, bijvoorbeeld met technologieën
zoals NIR-sensoren. Precisielandbouw (teledetectie, smart farming) kan daarenboven bijdragen tot het
toepassen van de juiste dosering van de nutriënten waar nodig.
Het is wenselijk dat er aandacht is voor de drie P’s: People (P1), Planet (P2), Profit (P3). De laatste jaren
werden een aantal technologieën ontwikkeld die deze 3 P’s integreren. Daarvan is pocketvergisting
een concreet voorbeeld: enerzijds worden elektriciteit en warmte (of biomethaan) geproduceerd voor
toepassing op het bedrijf. Anderzijds worden emissies gereduceerd. Bovendien kan vergisting
resulteren in een betere business case voor nutriëntenrecuperatie, door de investeringssteun en/of
de subsidies voor de productie van groene stroom en warmte, maar ook door de relatief hogere
ammoniakale stikstofinhoud, en dus bemestingswaarde, van digestaat. Een ander voorbeeld is de
scheiding aan de bron van urine en feces in stallen. Dit resulteert in een ammoniakemissiereductie en
twee stromen die enerzijds de nutrient use efficiency verhogen (urine) en anderzijds de productie van
groene stroom en warmte via vergisting van (dikke fractie) mogelijk maken.
Waar willen we naartoe?
In afwachting van een end-of-manure statuut voor gerecupereerde meststoffen, is het belangrijk om
via pilootprojecten en opvolging van de eerste pioniers, de bezorgdheden van de Europese Commissie
(opvolging en monitoring van de stabiliteit van de producten; voorkomen van nutriëntenverliezen en
ammoniakemissies bij toediening en opslag van RENURE) op te volgen. De milieu-impact van
productie, opslag en toediening van RENURE moet onderzocht worden en worden vergeleken met de
huidige mestverwerkingstechnologieën. Ook de logistiek bij afzet en de incorporatie van de RENUREproducten in huidige bemestingsstrategieën moeten verder uitgewerkt worden, net als de
businessplannen van dergelijke technologieën voor productie van RENURE als kunstmestvervanger.
Tot slot kan de uitrol van de technologieën voor productie van RENURE, alsook het gebruik van RENURE
als kunstmestvervanger, in Vlaanderen verzekerd worden door een marketingstrategie uit te werken
en door andere knelpunten (los van het end-of-manure statuut) weg te werken.
De technieken voor recuperatie van stikstof (stripping-scrubbing en concentratietechnieken) staan
verder dan technieken voor recuperatie van fosfaat uit mest. Daarom wordt in eerste instantie
prioriteit gegeven aan de doorbraak van stikstofrecuperatie, zonder de holistische benadering van
mest uit het oog te verliezen. Het opvolgen en eventueel bijsturen van de relevante Vlaamse en
Europese regelgeving is hierbij ook een belangrijk aandachtspunt.

De doelstellingen binnen dit Actieplan Transitie kunnen op verschillende manieren bereikt worden,
maar het is erg belangrijk dat dit op een duurzame wijze bewerkstelligd kan worden, met blijvende
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Page 19 of 85

aandacht voor de drie P’s. De milieu-impact (PLANET) moet dus ook meegenomen worden en gaat
verder dan het waarborgen van de waterkwaliteit (basisdoelstelling van mestverwerking en
afvalwaterzuivering). Ook de kwaliteit van de bodem (behoud bodemorganische stof), voorkomen van
(ammoniak)emissies en het beperken van de koolstofvoetafdruk van de verwerking van
biomassa(rest)stromen moeten meegenomen worden om de transitie naar een circulaire economie
op een duurzame manier aan te pakken.
Opkomende technieken zullen daarom verder actief opgevolgd worden. Bovendien schenkt dit
Actieplan ook aandacht aan de rendabiliteit van innovatieve investeringen en is het belangrijk om
vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
ID
2.1
2.2

2.3

Actie

Aanspreekpunt

Beleidsopvolging End-of-Manure (RENURE) status voor gerecupereerde
stikstof uit mest

VLM

Bouwen aan een samenwerking met kunstmestindustrie omtrent

Nutricycle

vergroening minerale meststoffen

Vlaanderen

Beleidsopvolging en implementatie Fertilising Product Regulation, met

Nutricycle

opportuniteiten voor NPK-meststoffen uit gerecycleerde bronnen

Vlaanderen

Opvolging opkomende technieken mestverwerking met specifieke aandacht
2.4

voor nutriëntrecuperatie: o.a. stripping-scrubbing, concentratie en P-

VCM

recuperatie
2.5
2.6

2.7

Geoptimaliseerd mestmanagement door het sluiten van kringlopen op
bedrijfsniveau, zoals bv. pocketvergisting of boerderijcompostering

Inagro
ILVO
Nutricycle

Geoptimaliseerd mestmanagement op stalniveau

Vlaanderen

Geoptimaliseerd mestmanagement door het mengen van diverse

Nutricycle

mestsoorten, circulaire afvalstoffen, grondstoffen, materialen, … tot

Vlaanderen,

optimale NPK verhouding ten aanzien van teeltbehoefte (mest-op-maat)

UGent

Het onderbouwen en ondersteunen van precisielandbouw om te komen tot
2.8

een optimale afstemming en toewijzing van de grondstoffen in functie van

UGent, KUL

de lokale gewas- en bodembehoeften
2.9

Beslissingsondersteunende tools of evaluaties om investeringen in
nutriëntrecuperatie te ondersteunen

United Experts
(DLV), VCM
Diverse

2.10 Valorisatie voor mest en digestaat buiten de landbouw
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6.4.3 Hoofdlijn 3 : Nutriëntenrecuperatie uit de agrovoedingsketen
Inleiding
Tijdens de opeenvolgende stappen van het agrovoedingssysteem komen reststromen vrij. Voor deze
reststromen moet ingezet worden op de meest hoogwaardige valorisatie, in overeenstemming met de
basisprincipes van het Vlaamse afval- en materialenbeleid.

Figuur 1: Cascade voor de kringloop voedselverlies en voedselreststromen van producent tot en met consument4.

Heel wat reststromen uit het agrovoedingssysteem worden reeds gevaloriseerd, bv. als feed of via
anaerobe vergisting. Toch zijn er nog een aantal reststromen die nog (fracties met) potentieel voor
meer hoogwaardige valorisatie bezitten, zoals voeder- en voedingsstoffen of materiaaleigenschappen
(bv. vezelstructuur). Via bioraffinage kunnen uit reststromen hoogwaardige producten worden
gerecupereerd, zoals eiwitten of biostimulantia. Op die manier opent bioraffinage hoogwaardige
valorisatiemogelijkheden voor reststromen die tot op heden onderbenut waren, zoals bermgras en
digestaat.
Bij de keuze van verwerkingswijze worden vanuit een holistische benadering alle milieueffecten, winsten en deelstromen meegenomen. Daarbij wordt zowel naar afzet binnen als buiten de landbouw
gekeken. Nutriëntenrecuperatie uit organische nevenstromen kan leiden tot meerdere voordelen. Zo
kan bv. (een afgeleid product van) digestaat als meststof gebruikt worden. Maar ook de nutriënten uit
het digestaat kunnen, na eventueel verdere zuivering, ook worden ingezet als voedingsbodem voor
het kweken van micro-organismen, eendenkroos, algen, … die dan op hun beurt als grondstof voor

4

Actieplan Voedselverlies en biomassa 2021-2025
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voeder of voeding kunnen worden gebruikt. Een mooi voorbeeld van upcycling. Daarnaast komen ook
in de tuinbouw en de voedingsindustrie grote bulkstromen vrij die nog potentieel hebben voor verdere
valorisatie.
De Vlaamse eiwitstrategie 2021 – 2030 wil een meer duurzame, diverse en toekomstgerichte
eiwitvoorziening realiseren door in te zetten op 6 strategische thema’s. Nutricycle Vlaanderen kan
bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling door het stimuleren van acties die de productie van
lokale alternatieve eiwitbronnen geteeld op reststromen mogelijk maken. Meer bepaald kunnen de
acties van voorliggend transitieplan meewerken aan volgende thema’s van de eiwitstrategie:
-

Meer plantaardige eiwitten: door het stabiliseren en extraheren van eiwitten uit plantaardige
reststromen

-

Meer nieuwe eiwitten: reststromen kunnen als voedingsbodem voor alternatieve eiwitten als
insecten, eendenkroos, algen en microbieel eiwit worden gebruikt. Op die manier vinden
nutriëntenoverschotten een andere finaliteit dan ‘afzet op bodem’ waardoor de
nutriëntendruk op het landbouwsysteem vermindert.

Stand van zaken – waar staan we nu?
Reststromen uit de agrovoedingsindustrie worden al gevaloriseerd als dierenvoeding of anaerobe
vergisting. Maar er wordt continu gezocht naar meer hoogwaardige valorisaties. Zo wordt er de laatste
jaren meer en meer aandacht besteed aan alternatieve eiwitbronnen 5 . Insecten bv. worden
beschouwd als een belangrijke potentiële alternatieve bron van hoogwaardige eiwitten voor zowel
food als feed. Insecten kunnen ook ingezet worden voor de verwerking van organisch afval en dierlijke
mest en op die manier het circulair verhaal compleet maken. Tot op heden ontbreekt echter een
duidelijk Europees en federaal wettelijk kader als driver voor de teelt en de afzet van insecten,
waardoor deze sector zich nog niet volledig commercieel kan ontwikkelen.
Ook de productie van algen wint progressief aan belang in commerciële toepassingen. Naast algenteelt
op basis van kunstmatige chemische formuleringen, is er in Vlaanderen expertise en lopend onderzoek
aan verschillende instellingen (i.s.m. bedrijven) rond productie van algenbiomassa op basis van
minerale en nutriëntrijke afvalwaters. De ervaring met 3 pilootinstallaties van het project ALG-AD
leerde ons bijvoorbeeld dat een mix van reststromen, namelijk digestaat van vergisters van organischbiologisch afval en proceswater met weinig voedingsstoffen, kan worden gebruikt als voedingsbron
voor algen. Het digestaat moet eerst een voorbehandeling ondergaan. Het project onderzocht ook hoe
de geoogste algen best tot veevoeder kunnen verwerkt worden.
Ook via de kweek van waterlinzen, oftewel eendenkroos, kunnen nutriënten worden omgezet tot een
hoogwaardig eiwitproduct. Dankzij hun drijvende groei kunnen waterlinzen aangewend worden voor
de afvalwaterzuivering of mestverwerking. In de Verenigde Staten is gedroogd poeder van
eendenkroos reeds geregistreerd als novel food, terwijl in Nederland landbouw- en voedingsbedrijven
5

Brochure Alternatieve eiwitten
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zich specialiseren in productie en commercialisering. Ook in Vlaanderen heeft de voedings- en
voederindustrie grote interesse in deze nieuwe teelt. Het project “Eendenkroos waardeketen”
onderzocht en documenteerde de verschillende stappen voor de ontwikkeling van een waardeketen:
in de handleiding “Eendenkroos telen” wordt de productie stap voor stap toegelicht; het verslag
“Karakterisatie van eendenkroos en zijn verwerking” zoomt in op de samenstelling van eendenkroos
en de verwerkingsmogelijkheden en bekijkt ook de voedselveiligheid. De rentabiliteitsstudie verleent
geïnteresseerden een houvast bij het opstellen van hun business plan.
De kweek van microbieel eiwit is eveneens een voorbeeld van een alternatief eiwit. Verschillende
onderzoeksinstituten en bedrijven in Vlaanderen zetten via projecten in op het onderzoeken van de
mogelijkheden van deze alternatieve eiwitbron. Microbiële eiwitproductie gebeurt aan quasi volledige
stikstofefficiëntie. Daarbij loopt onder meer onderzoek naar on site gebruik van de gerecupereerde
stikstof, waarbij een combinatie van de outputstroom van een anaerobe vergister, de energie van het
biogas en mogelijk toegevoegde waterstof gebruikt kunnen worden om voedereiwit te produceren.
Een ander voorbeeld vinden we in het Europees project Cichopt, waarbinnen er onderzocht werd hoe
de reststromen die bij de productie en verwerking van de bladgroenten witloof, radicchio en andijvie
en bij de industriële verwerking van cichorei voor de productie van inuline kunnen worden
gevaloriseerd. Daarbij werd zowel richting voeding, cosmetica als biomaterialen gekeken. Dit is een
mooi inspiratievoorbeeld hoe een relatief kleine nevenstroom toch kan gevaloriseerd worden in
verschillende toepassingen. Maar ook de industrie zit niet stil. Zo maakt EverGrain Ingredients eiwiten vezelrijke producten uit bierdraf die kunnen gebruikt worden als duurzame voedingsingrediënten.

Waar willen we naartoe?
Hoewel er in het agrovoedingssysteem reeds heel wat reststromen worden gerecupereerd, gebeurt
dit niet steeds op de meest hoogwaardige manier en is er nog potentieel voor bijkomende recuperatie.
Nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen bieden nieuwe opportuniteiten om de kringlopen
van het agrovoedingssysteem beter te sluiten. Deze moeten maximaal benut en ondersteund worden.
Het onderzoek naar alternatieve eiwitten op reststromen heeft al wat interessante resultaten
opgeleverd maar voor de uitrol in de praktijk moeten er nog een aantal technologische, juridische en
economische struikelblokken worden weggenomen. Via de acties van hoofdlijn 3 ondersteunt
Nutricycle Vlaanderen onderzoek hieromtrent. Een eerste, meer overkoepelende stap om dit te
verwezenlijken is de verdere uitrol van de roadmap eiwittransitie van Flanders’ FOOD. Daarnaast is het
zeker nuttig om de alternatieve eiwitbronnen en bijhorende valorisatiepistes verder in detail te
onderzoeken.
Waar het insectenplatform alle kennis en ervaring inzake insectenteelt en -verwerking bundelt en
structureert, kan Nutricycle Vlaanderen via haar platformwerking dynamiek creëren om het gebruik
van reststromen voor insectenteelt aan te moedigen. Via de werkgroep agrofood en het
SmartSymbiose-platform kunnen aanbieders en afnemers met elkaar in contact komen. Daarnaast
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ontstaat bij insectenteelt ook een nutriëntenrijke reststroom, frass, waar ook nog valorisatiepistes
moeten worden voor uitgewerkt. Hier is dan een duidelijke link met hoofdlijn 2 te vinden.
Onderzoek naar opschaling van de eendenkroosteelt is cruciaal opdat landbouwers ermee aan de slag
kunnen. Daarnaast bevat eendenkroos veel water, waardoor het snel bederft en vers eendenkroos een
hoge transportkost heeft. De haalbaarheid en rendabiliteit van de teelt worden daarom sterk bepaald
door een snelle en goede verwerkingsmethode. De eerste onderzoeksresultaten daarover moeten
worden opgeschaald. Een gelijkaardig verhaal vinden we terug in de algenkweek.
Binnen de aquacultuur zien we dat de Europese visteelt de wenselijke en haalbare duurzaamheid nog
niet bereikt. Onder andere wat het visvoer betreft kunnen de grondstoffen duurzamer dan deze die
vandaag gebruikt worden, zoals vismeel en visolie uit visvangst. Deze worden vandaag dikwijls
vervangen door overzees sojameel, dat ook niet (steeds) duurzaam is. In het segment van
visvoerproductie kan Vlaanderen verschillende acties nemen en een voortrekkersrol spelen in de
toepassing van nieuwe duurzaam geproduceerde eiwitbronnen in visvoer, zoals bv. microbieel eiwit.
Ook kunnen kwalitatieve reststromen rechtstreeks in het visvoer verwerkt worden: vb. reststromen
van slachthuizen en visverwerking. Daarom beogen we de ontwikkeling van duurzame visvoeders
zonder (of met minimaal) visolie, zonder vismeel of zonder andere niet duurzame stoffen zoals soja
van overzee en willen we visproducties opzetten die gebruik maken van duurzame visvoeders.

ID
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Actie

Aanspreekpunt

Roadmap eiwittransitie verder uitrollen en
initiëren projecten
Roadmap nevenstromen opmaken
Kweek van microbieel eiwit op
nutriëntrijke reststromen
Kweek van algen op nutriëntrijke
reststromen
Kweek van waterlinzen op nutriëntrijke
reststromen
Kweek van insecten op reststromen
Valorisatie van reststromen uit de
voedingsindustrie
Valorisatie reststromen uit akker- en
tuinbouw
Valorisatie van biomassa, andere dan
voeding en voeder

Flanders’ FOOD
Flanders’ FOOD
UGent, UAntwerpen
Thomas Moore, UGent
Inagro, UGent
Strategisch Platform Insecten
Flanders’ FOOD
UGent (Re-Source)
Inagro

6.4.4 Hoofdlijn 4 : Nutriëntenrecuperatie uit (afval)water
Inleiding
Water en nutriënten zijn onlosmakelijk verbonden waarbij verschillende aspecten van belang zijn. Zo
is niet alleen nutriëntrecuperatie uit afvalwater en de inperking van verliezen aan nutriënten uit ons
agrovoedingssysteem richting grond- en oppervlaktewater van groot belang, maar is een holistische
aanpak met aandacht voor alle deelstromen belangrijk. Naast recuperatie van de nutriënten, moeten
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daarom ook de kwaliteit van de water- en eventueel andere fracties en het mogelijk hergebruik ervan
worden geëvalueerd. Na recuperatie van nutriënten uit de waterige fracties van proces- en
nevenstromen, kan hergebruik van de residuele waterstroom als proces- of irrigatiewater een
belangrijke meerwaarde zijn.
Verder moet ook aandacht worden besteed aan diffuse stromen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan
erfsappen, drainagewater of water afkomstig van overstortsystemen. Omwille van het diffuus en/of
occasioneel karakter en de lagere belasting vereisen deze stromen andere behandelingen dan
digestaat- of mestfracties.

Stand van zaken
Eén van de strategische doelstellingen betreft het reduceren van nutriëntverliezen naar het milieu,
meer bepaald het vrijwaren van grond- en oppervlaktewater van eutrofiëring. Belangrijk in dat kader
is de voortschrijdende monitoring in kader van het mestbeleid6. De huidige kwaliteit van oppervlakteen grondwater is ontoereikend. Inspanningen op vlak van nutriëntrecuperatie dienen dan ook hun
steentje bij te dragen aan de globale verbetering van de milieukwaliteit.
Aquafin is een belangrijke actor voor de nutriëntrecuperatie uit afvalwater afkomstig van huishoudens.
Het bedrijf heeft ambitieuze plannen voor stikstof-, fosfor-, water- en energierecuperatie gericht op
de omschakeling van lozing of verwerking naar recuperatie en nuttig gebruik dewelke in het kader van
dit actieplan ook binnen de bredere transitie mee opgenomen zullen worden.
Door het meer voorkomen van droogteperiodes, was er de voorbije jaren een toegenomen interesse
voor het hergebruik van waterige reststromen uit de agrovoedingssector. Vanuit een tijdelijk oplossing
via het afleveren van grondstofcertificaat, wordt nu gewerkt naar een meer onderbouwd
beoordelingssysteem.
Waar willen we naartoe?
Een belangrijk aandachtspunt is de nutriëntendruk op het milieu tot een minimum beperken. Dit kan
door nutriënten zoveel mogelijk te recupereren en waardeketens voor hergebruik te ontwikkelen,
zowel uit huishoudelijk als industrieel afvalwater. Voor dit aandachtspunt lopen er al tal van
initiatieven maar is er nood aan een kennisplatform waar alle kennis geanalyseerd wordt om
vervolgens nieuwe, gerichte projecten te initiëren. Hierbij is het noodzakelijk dat er op vlak van
technologie gestreefd wordt naar robuuste systemen met een hogere efficiëntie. Op vlak van
marktontwikkeling zal er voortgang moeten gemaakt worden inzake de wetgeving en gekoppelde
kwaliteitsvereisten. Hiervoor zal het platform beroep doen op zowel de reeds gegenereerde, alsook
toekomstige kennis uit projecten en zal dit zijn uitwerking vinden in brochures/aanbevelingen naar de
belanghebbende instanties.
Daarnaast moet er ook aandacht gaan naar diffuse emissies en naar systemen voor extensieve tertiaire
zuivering, gekoppeld aan landschaps- en biodiversiteitsontwikkeling zoals rietvelden.

6

https://pers.vlm.be/nog-te-veel-stikstof-in-het-water-in-landbouwgebied-door-verkeerdebemestingspraktijken
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Binnen het agrovoedingssysteem kan er verder onderzocht worden hoe de water-nutriëntenkringloop
zo veel mogelijk kan gesloten worden, door bv. ook verder in te zetten op het gebruik van gezuiverd
afvalwater als irrigatie of fertigatie, het gebruik van afvalwaterslib of andere vormen van
nutriëntendragers.
Tot slot zijn er ook zeker belangrijke linken met de andere hoofdlijnen zoals bv. H3 waarbij oa acties
focussen op de water-nutriënten balans. Deze onderwerpen vergen een gecoördineerde aanpak om
de nodige expertise uit het volledige platform te benutten en is tevens één van de kernwaarden van
het platform.
ID

Actie

4.1

NPK winning uit afvalwater

4.2

Gebruik van gezuiverd afvalwater als alternatieve
waterbron voor fertigatie in de landbouw
Verminderen van de nutriëntendruk naar het milieu uit
agrarische afvalwaters/effluenten/sappen

4.3

Aanspreekpunt
AQUAFIN
VMM en AQUAFIN
VLAKWA

6.4.5 Hoofdlijn 5: Duurzame afzet en bodemgebruik
Inleiding
Om de transitie nutriëntenrecuperatie te vervolledigen is het een must dat de producten die vrijkomen
binnen de voorgaande hoofdlijnen een duurzame afzet vinden. Daarom is het belangrijk dat de waarde
van deze herwonnen meststoffen duidelijk in kaart gebracht worden voor potentiële eindgebruikers.
Bovendien is naast een duurzame afzet bodemzorg een belangrijk aandachtspunt. De landbouw werd
de laatste decennia namelijk sterk geïntensifieerd, waardoor de productie per hectare enorm toenam.
Dat grote succes kent echter ook een keerzijde: door het intensieve gebruik van de bodem (zware
machines die leiden tot bodemverdichting, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, …) is er een
achteruitgang van de bodemkwaliteit. Het stelselmatige verlies aan organische stof in
landbouwbodems in Europa is een zorgwekkend fenomeen dat aldus ook de nodige aandacht
verdient7. Dit heeft tot gevolg dat de bufferende werking van de bodem langzaam maar zeker verloren
gaat. Een transitie in denken en doen van landbouwondernemers is dus noodzakelijk. Goed
bodembeheer is namelijk cruciaal in de verwezenlijking van een circulaire economie.
Een gezonde bodem zal helpen
o

problemen van klimaatverandering mee op te vangen door bescherming te bieden tegen de
gevolgen van nattere winters en drogere zomers en de regulering van broeikasgassen;

7

o

productie van kwaliteitsvolle voeding te garanderen

o

erosie te beperken;

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/SOCO/FactSheets/NL%20Fact%20Sheet.pdf
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o

uitloging van nutriënten naar het grondwater te beperken

Een evenwichtig samengesteld bodemleven is onmisbaar voor het
vasthouden en leveren van nutriënten (afbraak organische verbindingen,
nutriëntenretentie, nutriëntenomzetting, koolstofvastlegging uit de lucht,
transport van nutriënten in de bodem…), de opbouw van bodemstructuur en
de natuurlijke bestrijding van ziekten (schimmels, bacteriën, nematoden, …)
en plagen (insecten).

Stand van zaken
De landbouwkundige waarde van diverse herwonnen meststoffen werd aangetoond via diverse
veldproeven tijdens nationale en internationale projecten (bv. Nutri2Cycle, ReNu2Farm, UNIR,
Nitroman, Nutriman, …). Een aantal resultaten daarvan kunnen teruggevonden worden in de brochure
‘Veldproeven met biogebaseerde meststoffen’ 8 . Binnen het ReNu2Farm-project werd via een
grootschalige enquête uitvoerig gepolst naar de kennis over dergelijke meststoffen bij de
eindgebruikers. Deze kennis wordt op vandaag zo veel mogelijk versterkt door het publiceren van
artikels in de vakpers, brochures, video’s en factsheets en/of het organiseren van proefveldbezoeken,
webinars, workshops, … Het SmartSymbioseplatform helpt ook de brug te slaan tussen vraag en
aanbod. Voorts werden in 2020 ook de RENURE-criteria geïntroduceerd (zie ook hoofdlijn 2), dewelke
eisen stellen aan de voorwaarden waaraan deze herwonnen meststoffen moeten voldoen. In
afwachting van een implementatie op Europees niveau, zal het implementeren van deze criteria op
individueel niveau per lidstaat het gebruik van herwonnen meststoffen ten goede komen.
Op dit ogenblik lopen er bovendien reeds heel wat projecten die aandacht schenken aan een gezond
bodemleven. Een voorbeeld is Carbon Farming, dat verschillende mogelijkheden onderzoekt om het
organische stof-gehalte van de bodem te verhogen. Via Inagro is het ook mogelijk om een koolstofscan
aan te vragen, zodat er bedrijfsspecifiek gekeken wordt naar de mogelijkheden, de veelbelovende
technieken en de kosten en baten van carbon farming op bedrijfsniveau.9
Waar willen we naartoe?
Een zeer belangrijk onderdeel van bodemzorg is het organische stofgehalte. Zowel op het vlak van
structuur als van nutriëntenopslag is organische stof een element van groot belang. Gerichte aandacht
voor koolstofopbouw in de bodem kadert eveneens in koolstofvastlegging als integraal deel van de
bestrijding van klimaatsverandering10 zoals dit op het COP21 akkoord van Parijs werd afgesproken
tussen deelnemende landen. Een belangrijke actie is dus zeker en vast het verder stimuleren van het
opbouwen van organisch koolstof. Een goede bodemkwaliteit biedt immers ook garanties naar
bodemfertiliteit.
Voorts is het uitermate belangrijk blijvend in te zetten op communicatie en disseminatie over het
gebruik van herwonnen meststoffen. Daarbij moeten duidelijk alle aspecten behandeld worden zodat
8

https://biblio.ugent.be/publication/6854193/file/6854253
https://inagro.be/carbonfarming
10
https://www.4p1000.org/
9
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de eindgebruikers een compleet overzicht hebben van alles wat op de markt is, inclusief de wettelijke
status. Het verder stimuleren van markt matchmaking is hier een belangrijk onderdeel van, net als het
verhogen van de ervaring en vertrouwdheid met de teruggewonnen meststoffen. Door
gebruikservaringen op te bouwen en uit te wisselen, streven we naar een volwaardige acceptatie van
de teruggewonnen meststoffen. Daarbij kunnen herwonnen meststoffen de kringloop sluiten en de
ontginning van primaire grondstoffen zoals veen verminderen.

ID

Actie

5.1

Uitloging P uit organische materialen (slib, mest,
digestaat) gericht op P-recuperatie enerzijds en
de productie van een P-arm organische
bodemverbeteraar anderzijds
Stimuleren opbouw organische koolstofopbouw
uit o.a. (opgewerkte) organische reststromen als
maatregel in klimaatbestrijding alsook ter
bevordering bodemkwaliteit en -fertiliteit
Vervanging van veen door gerecupereerde
organische substraten in groeimedia
Informatieverschaffing aan landbouwers over
RENURE producten en nieuwe organo-minerale
meststoffen,
groeisubstraten
en
bodem
verbeterende middelen die (i.k.v. de nieuwe EU
regelgeving) producten uit primaire grondstoffen
kunnen vervangen in Vlaanderen
Wetenschappelijk onderzoek naar agronomische
en milieutechnische prestaties van biogebaseerde
minerale stikstofmeststoffen (N) met specifieke
aandacht voor veldvalidatie
Stimulering door markt matchmaking van
producenten en gebruikers van biogebaseerde
meststoffen

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

Aanspreekpunt
UGent
Inagro
Bodemkundige Dienst België
ILVO
ILVO

Nutricycle Vlaanderen

UGent en Inagro
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www.nutricycle.vlaanderen

nutricycle.vlaanderen@ugent.be
UGent – Campus Coupure
Coupure Links 653, 6de verdiep, 9000 Gent
@NutricycleV
Nutricycle Vlaanderen
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Bijlage: uitgeschreven acties
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Actie 1.1. Stakeholderinteractie door organisatie eigen workshops en ondersteuning organisatie van
andere actoren om de transitie van nutriëntenverwijdering naar -recuperatie vorm te geven
Aanspreekpunt: Nutricycle Vlaanderen (nutricycle.vlaanderen@ugent.be )
Betrokken uitvoerders: UGent, Inagro, VCM, Flanders’ FOOD, Watercircle.be, Boerenbond, ABS, …
Omschrijving:
NUTRICYCLE VLAANDEREN zal de diverse kennisactoren betrokken in de transitie naar
nutriëntenrecuperatie, ondersteunen. Via zijn werking op vlak van circulaire economie, en
nutriëntcycli in het bijzonder, werkt de Universiteit Gent reeds samen met alle universiteiten,
onderzoeksinstellingen, landbouwpraktijkcentra en middenveldorganisaties die dit thema ter harte
nemen. Het NUTRICYCLE VLAANDEREN platform zal alle lopende initiatieven trachten op elkaar af te
stemmen in een overkoepelend en inclusief platform, waarbij alle betrokkenen ervaring rond
onderzoek en de toepassing in de praktijk kunnen uitwisselen. Onderzoeksvragen die vanuit de praktijk
(bedrijfswereld & landbouw) of overheid binnenkomen worden zoveel mogelijk gelinkt aan lopende
projecten.
De stakeholderwerking vindt plaats tijdens de organisatie van eigen workshops en via de door
Nutricycle Vlaanderen opgerichte thematische werkgroepen (WG). In deze WG komen kleinere
groepen van geïnteresseerde deelnemers samen om zich over een specifiek thema te buigen met
betrekking tot nutriëntenrecuperatie. De thema’s kunnen worden aangebracht door alle betrokkenen.
De werkgroepen komen samen met een frequentie nodig en nuttig voor de praktische werking. De
voortgang en werking van deze werkgroepen wordt ook besproken en bijgestuurd op de Stuurgroep.
De volgende werkgroepen werden opgericht in kader van Nutricycle Vlaanderen : nutriëntrecuperatie
uit (afval)water (voorgezeten door Watercircle.be), uit mest (voorgezeten door VCM), uit Agro &
Voeding (voorgezeten door Flanders’ FOOD) en een WG rond Duurzame Afzet en Bodemgebruik
(voorgezeten door ABS en Boerenbond).

Vooropgestelde acties:


Actieve ondersteuning aan minimaaal 5 workshops georganiseerd door partners



Organisatie 2 thematische WG/jaar om de voortgang te bespreken
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Verwachte output:


Input en feedback op het actieplan



Verspreiding relevante (project)informatie en resultaten van operationele groepen en
onderzoeken



Feedback op standpunten inzake de evoluties in Europese regelgeving en de implementatie in
Vlaanderen.

Voorbeelden van projecten: niet van toepassing
Financiering: Reguliere werking Nutricycle Vlaanderen (o.m. via Subsidie Vlaamse Overheid)
Links: https://nutricycle.vlaanderen/werkgroepen/
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Actie 1.2: Communicatie: vertalen nationale en internationale beleidsontwikkelingen en onderzoek naar
Vlaamse context en verspreiden van nutriënten gerelateerde informatie
Aanspreekpunt: Nutricycle Vlaanderen (nutricycle.vlaanderen@ugent.be )
Betrokken uitvoerders: WG-voorzitters Nutricycle Vlaanderen, UGent, Inagro, ILVO, Impact vzw,
Agrolink, Vlaco, Biogas-E , …
Omschrijving:
In Vlaanderen is er een uitgesproken nood om de internationale evoluties in kader van projectwerking
inzake nutriëntenrecuperatie te vertalen naar een lokale context. NUTRICYCLE VLAANDEREN
engageert zich om gedurende de looptijd internationale evoluties op gebied van nutriëntrecuperatie
om te zetten naar Vlaamse context en de Nederlandse taal, door de vertaling van wetenschappelijk of
technische rapporten naar brochures en teksten op maat van doelgroepen die hiermee aan de slag
kunnen. Hierbij zal niet alleen aandacht besteed worden aan het technische aspect van
nutriëntenrecuperatie, product(samenstelling) en afzetmarkten, maar zal ook de bredere context
belicht worden (milieu, veiligheid, financieringsmechanismen,….).
Alle ontwikkelde informatie en belangrijke updates over de platformwerking worden ook via de
website verspreid. Hier worden ook evenementen binnen de thematiek van nutriëntenrecuperatie
aangekondigd. Er wordt ook specifieke aandacht besteed aan nationale en Europese project calls die
van belang kunnen zijn voor de diverse actoren.
Via kruisbestuiving met diverse organisaties wordt informatieoverdracht verder bevorderd. Dit kan
gaan tot het delen van sociale media-content, bijdrages in nieuwsbrieven, publicaties op websites,
artikels in de vakpers … Via vlot leesbare brochures wordt een techniek, toepassing of een praktijk uit
de nutriëntrecyclage toegelicht. De brochures zijn praktijkgericht, hebben een welbepaalde doelgroep
en geven concrete, bruikbare informatie waar de lezer mee aan de slag kan om nutriëntrecuperatie in
de praktijk te brengen. Via de brochures worden ook internationale onderzoeksresultaten vertaald
naar de Vlaamse taal en context. Dit beperkt zich niet tot één tak van de nutriëntenrecuperatie, maar
zal zich richten op alle facetten zodat diverse doelgroepen op de hoogte zullen worden gehouden over
de laatste stand van zaken.
Vooropgestelde acties:
Via de 4-maandelijkse nieuwsbrief en sociale media blijft de sector op de hoogte van alle
ontwikkelingen en initiatieven inzake nutriëntrecuperatie. Deze informatie kan ook teruggevonden
worden op de website waar verder ook een overzicht staat van alle nutriënt gerelateerde projecten,
alle
publicaties
en
de
informatie
over
de
werking
van
het
platform.
De jaarlijkse planning van de brochures wordt voor goedkeuring aan de Stuurgroep voorgelegd.
Verwachte output:


Ontwikkeling eigen nieuwsbrief, met 3 edities per jaar



Artikels in vakpers



Website met totaalbeeld aan onderzoek & ontwikkeling in Vlaanderen



Uitbouw sociale media voor frequente nieuws-feed, zowel eigen alsook ontwikkelingen binnen
Vlaanderen (Twitter, LinkedIn, Facebook)



3 brochures per werkjaar
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Voorbeelden van projecten: nvt
Financiering: Reguliere werking Nutricycle Vlaanderen (o.m. via Subsidie Vlaamse Overheid) en
diverse projectwerking (Nutri2Cycle, ReNu2Farm, Nutriman, Nitroman)
Links: https://www.nutricycle.vlaanderen/
https://twitter.com/nutricyclev
https://be.linkedin.com/company/nutricycle-vlaanderen
https://www.vcm-mestverwerking.be/nl/nieuws/132/startschot-voor-nutricycle-vlaanderen
https://watercircle.be/homepage/watercircle-be/nieuwsbrief/nieuw-platform-nutricyclevlaanderen-gelanceerd/
https://www.inagro.be/Artikel?guid=6683
https://www.landbouwleven.be/8611/article/2020-07-28/nutricycle-vlaanderen-ondersteunt-enconnecteert-alle-initiatieven-rond
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Actie 1.3. Loketfunctie voor eerstelijnsadvies
Aanspreekpunt: Nutricycle Vlaanderen (nutricycle.vlaanderen@ugent.be )
Betrokken uitvoerders: Nutricycle Vlaanderen
Omschrijving: Binnen de looptijd van NUTRICYCLE VLAANDEREN is een digitale loketfunctie voorzien
voor de actoren betrokken bij nutriëntenrecuperatie. Het loket vervult een eerstelijnsadviesfunctie
waarbij bedrijven met vragen rond nutriëntrecuperatie verder worden geholpen, met bijzondere
aandacht voor eerstelijnsadvies bij pilootprojecten en concrete business cases rond
nutriëntrecuperatie. Het loket is een rondpunt voor het verstrekken van advies en doorverwijzing naar
de meest geschikte actor(en).
Om marktverstoring te voorkomen, focust de loketfunctie in eerste instantie op een correcte door- en
kruisverwijzing naar de deskundigen (consultancy, onderzoekers, middenveld, …) met een verdere
opvolging van de binnengekomen adviesvraag. Bedoeling is hierbij dus niet om werk van bestaande
middenveldorganisaties of consultancy op dit vlak over te nemen maar te voorzien in de nodige
doorverwijzing doch daarbij de nodige aanvullende begeleiding en nazorg te voorzien.
Vooropgestelde acties: Het voorzien van een loketfunctie (digitaal & contactpersoon) waar men
terecht kan voor een totaalbeeld rond nutriëntenrecuperatie in Vlaanderen alsook aanspreekpunt
voor eerstelijnsadvies en voor relevante en specifieke doorverwijzingen naar de betreffende
middenveld- & andere organisaties actief op dit thema.
Verwachte output: Eerstelijnsadvies of doorverwijsfunctie; logging van de vragen
Financiering: reguliere werking Nutricycle Vlaanderen (o.m. via Subsidie Vlaamse Overheid)
Links: https://nutricycle.vlaanderen/contact/
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Actie 1.4: Opstellen van een Green Deal voor de uitvoering van het Actieplan
Aanspreekpunt: Nutricycle Vlaanderen (nutricycle.vlaanderen@ugent.be )
Betrokken uitvoerders: betrokken organisaties vermeld in het Actieplan
Omschrijving: Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse
overheid om samen een groen project te starten. De Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen
resultaatsverbintenis, waarbij milieudoelen nagestreefd worden die hand in hand gaan met een
verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering. Via een ‘joint effort’ tussen de Overheid en
het werkveld kan het Actieplan verder tot een goed einde gebracht worden.
Vooropgestelde acties: Nutricycle Vlaanderen zal deze Green Deal katalyseren en monitoren.
Verwachte output: Verdere uitwerking van het Actieplan.
Financiering: nvt
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Actie 1.5: Vlaanderen als Europese kennisregio op vlak van nutriëntcycli en -recuperatie
Aanspreekpunt: Nutricycle Vlaanderen (nutricycle.vlaanderen@ugent.be )
Betrokken uitvoerders: Universiteit Gent, INAGRO, Universiteit Antwerpen, KU Leuven, VCM, Vlaco,
…
Omschrijving:
Vlaanderen heeft zich in de voorbije 20 jaar binnen Europa ontpopt tot een regio met uitgesproken
expertise op vlak van mitigatie van de nutriëntenproblematiek, en daarbij tevens als voorloper van
nutriëntenrecuperatie-technologie. Onderzoek aan kenniscentra, praktijkcentra maar ook
bedrijfsleven hebben onze regio tot erkende autoriteit geleid. Ook in de effectieve transitie naar
implementatie van deze kennis dient Vlaanderen haar voortrekkersrol te consolideren. Nutricycle
Vlaanderen bouwt bruggen overheen universitaire associaties en instituten heen.
Vooropgestelde acties:


Digitale, regelmatig geüpdatete inventarisatie van onderzoek op de Nutricycle Vlaanderen
website.



Nutricycle Vlaanderen is een dynamisch Vlaams netwerk van deskundigen, ondersteund door
het bredere RE-SOURCE.BIO en Biorefine Cluster Europe netwerk.



Nutricycle Vlaanderen verzorgt brokerage tussen kenniscentra om de interuniversitaire
samenwerking verder te versterken; dit ondermeer door gerichte workshops & webinars te
(co-)organiseren met de betrokken instellingen.



Het Vlaams Nutriënt Kompas – zijnde de barometer waartegen de duurzame ontwikkeling in
Vlaanderen op vlak van nutriënten wordt gemeten – is zelf een directe actie van Nutricycle
Vlaanderen. De wetenschappelijke onderbouwing daarachter is gebaseerd op actie 1.6.



Ook tussen de KULeuven en de UGent intermedieert Nutricycle Vlaanderen een analoge
wetenschappelijk samenwerkingskader, met visie op uitbreiding naar andere Vlaamse
instituten, op vlak van O&O op de Nexus Nutriënten-Water-Energie.



INAGRO, VCM en de UGent organiseren 2-jaarlijks het ManuREsource congres in de lage
landen (2021 in Nederland, maar uitgesteld naar 2022 door de coronapandemie) waarbij de
editie 2023 terug naar Vlaanderen komt. Meer dan in het verleden, is het de bedoeling om
hierbij ook tussen de regio’s overleg te modereren, waarbij Nutricycle Vlaanderen als
‘gastheer’ een belangrijke organiserende en modererende rol zal vervullen.



Jaarlijks organiseert de UGent het European Sustainable Nutrient Initiative in Brussel met
daarbij aandacht voor wetenschappelijke ontwikkelingen alsook technische onderbouwing
gericht op wettelijke evoluties (‘Policy recommendation’). Dit event heeft telkens een sterke
link naar de Europese Commissie, naast samenwerkingen met andere lidstaten en regio’s.
Regionale implementatie van Europese ontwikkelingen op vlak van duurzame ontwikkelingen
(en in dit geval specifiek sluiten van nutriëntkringlopen) zoekt steevast naar interconnectie
tussen deze regio’s en het Europese niveau waarbij Nutricycle Vlaanderen voor onze regio
aanspreekpunt vormt.
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Nutricycle Vlaanderen is binnen het sterke netwerk van academisch onderzoek de partij die
verantwoordelijk is voor de vertaling van internationaal onderzoek naar Vlaamse taal en
context. Het neemt daarbij het voortouw bij professionalisering – i.e. de vertaalslag van wat
onderzoek in de praktijk kan betekenen.

Verwachte output:
Via Joint PhD’s rond nutriëntrecuperatie tussen de Vlaamse kennisinstellingen wordt de kennis inzake
nutriëntenstromen en recuperatietechnieken verder uitgediept en up-to-date gehouden. Via
deelname van Vlaamse kennisinstellingen, bedrijven en sectororganisaties aan Europese projecten
wordt de doorstroming van informatie en knowhow van en naar Europese partners verzekerd.
Voorbeelden van projecten: Nutri2Cycle, FERTIMANURE, WALNUT, Rustica, SEA2LAND, RENU2FARM,
NUTRIMAN, PHOS4YOU, ALG-AD, …
Financiering: Projectfinanciering ; Vlaamse overheid ; institutionele middelen betrokken instellingen ;
Nutricycle Vlaanderen
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Actie 1.6: Systemische scenarioanalyses voor meer duurzame stikstof-, fosfor- en eiwitstromen in de
voedingsketen
Aanspreekpunt: UGent (erik.meers@ugent.be) en UAntwerpen (Marc.Spiller@uantwerpen.be;
siegfried.vlaeminck@uantwerpen.be)
Betrokken uitvoerders: United Experts, European Biogas Association
Omschrijving: Deze actie omvat de begroting van de N-, P- en eiwitstromen in de Vlaamse agrosector
en het ontwikkelen van een model gebaseerd op stofstroomanalyses met geavanceerde indicatoren
voor de nutriëntenefficiëntie en -circulariteit dat inzetbaar is om de impact van nieuwe en complexe
recuperatiescenario’s door te rekenen voor Vlaanderen. Dit flexibele model kan voor het eerst met
grote resolutie ingezet worden op veel verschillende deelsectoren binnen het agrofoodsysteem, en
hierbij naast de nutriënten stikstof en fosfor ook eiwit beschouwen. De bedoeling is bovendien dit te
koppelen aan ecologische, economische en sociale duurzaamheidsanalysemethodes.
Vooropgestelde acties:


Inventariseren van N- en P stromen in Vlaanderen en identificatie van de knooppunten



Verder ontwikkelen en toepassen van een krachtig en gebruiksvriendelijk model om
verschuivingen in nutriënten- en eiwitstromen in kaart te brengen in Vlaanderen, i.f.v.
technologische en sociale transitiescenario’s, met inbegrip van de duurzaamheidsimpact op
ecologische, economische en sociale aspecten



Vastleggen en berekenen van indicatoren die de nutriënt efficiëntie en -circulariteit begroten.



Kwalitatieve beschrijving van scenario’s

Verwachte output:


Dynamisch model dat de N-, P- en eiwitstromen berekent en op grafische wijze de stromen
weergeeft waardoor emissies en hotspots duidelijk worden weergegeven



Selectie en identificatie van de meest aangewezen recuperatietechnologieën en scenario’s in
de Vlaamse context



Indicatoren die kunnen gebruikt worden als nutriëntenkompas

Voorbeelden van projecten: Nutriflow
Financiering: Departement Omgeving, UA, UGent, EC/H2020
Links: -
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Actie 1.7: Stimulerend beleid
Aanspreekpunt: Nutricycle Vlaanderen (nutricycle.vlaanderen@ugent.be )
Betrokken uitvoerders: VLM, VMM, OVAM, L&V, Dept. Omgeving, EWI, VLAIO, Boerenbond, ABS,
FEVIA, VCM, Aquafin
Omschrijving:
Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden
tot behoeftevoorziening van toekomstige generaties in gevaar te brengen, waarbij aandacht gegeven
wordt aan de integratie van en de synergie tussen de sociale, de ecologische en de economische
dimensie. De realisatie vergt een veranderingsproces waarin het gebruik van hulpbronnen, de
bestemming van investeringen, de gerichtheid van technologische ontwikkeling en institutionele
veranderingen worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige behoeften.
Het Vlaams decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling garandeert de continuïteit van het
duurzame ontwikkelingsbeleid. De Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO) vormt het
kader van het Vlaamse beleid voor duurzame ontwikkeling. De huidige versie van de VSDO is
opgenomen in Visie 2050, de toekomstvisie van de Vlaamse Regering. Binnen bovenvermelde
Langetermijnvisie 2050, ambieert het Vlaamse Beleid via haar agentschappen onder meer de “Agroecologische innovatie”, waaronder onder meer verstaan wordt :
“Agro-ecologische innovatie is erop gericht om landbouw- en voedselsystemen minder afhankelijk te
maken van externe hulpbronnen. Dit is mogelijk door het (her)integreren van natuurlijke en sociale
processen in het voedselsysteem. Op het vlak van de natuurlijke processen kunnen mogelijke synergiën
tussen planten, dieren en micro-organismen beter benut worden. Dit kan zowel op het veld als in de
omgeving, door het sluiten van kringlopen, het minimaliseren van nutriënten- en energielekken, enz.”
Belangrijk in deze optiek is om een geëngageerd partnerschap op te zetten om in een multi-actor
setting overheen sectoren en instellingen bij te dragen aan de vooropgestelde transitie. Nutricycle
dynamiseert dit partnerschap door overleg en informatie uitwisseling te organiseren met de sectoren
en partners.
Vooropgestelde acties:


Interdisciplinaire samenwerking: Een succesvolle transitie impliceert een interdisciplinaire
samenwerking tussen sectoren gericht op milieu, landbouw, innovatie, circulaire economie.



Wegwerken wettelijke barrières: Actoren uit het werkveld ervaren bovendien het wettelijk
kader vaak als een vertragende factor op de implementatie van recuperatietechnieken. In het
kader van de vooropgestelde transitie kan onderzocht worden om ‘experimenteerruimte’ of
‘regelluwe zones’ te creëren. Wat dit juist inhoudt moet in functie van het probleem bekeken
worden. Zo kan bijvoorbeeld mogelijk ruimte geboden worden aan de soms moeilijke startfase
van een innovatief project.



“Lead by example” – proactief beleid: Om de transitie in Vlaanderen te realiseren dient er in
de komende jaren sterk door alle sectoren aan een stimulerende en coherente aanpak gewerkt
worden.



Onderzoek naar aanverwante wetgeving: Deze transitie hangt nauw samen met hoe
(Europese) wetgeving zich verder evolueert. Daarom is het ook van groot belang om zaken
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zoals de Green Deal, Farm to Fork, Circular Economy Action Plan, Methane Strategy, … goed
op te volgen.


Overleg met de Vlaamse entiteiten om implementatie van actieplan en beleid op elkaar af te
stemmen.

Verwachte output:


Interdisciplinair overleg en actie tussen verschillende sectoren



Beoordeling wettelijke barrières en overwegen experimenteerruimte en regelluwe zones

Voorbeelden van projecten: Financiering: Reguliere werking organisaties
Links: https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/19586

Met steun van

Page 41 of 85

Actie 1.8: Jaarlijkse monitoring van de voortgang van het actieplan in overleg met de WG
Aanspreekpunt: Nutricycle Vlaanderen (nutricycle.vlaanderen@ugent.be )
Betrokken uitvoerders: Stuur- en Werkgroepleden
Omschrijving:
Het Actieplan is een levend document en zal continu tegen het licht gehouden worden: is het beleid
ambitieus en faciliterend genoeg naar het werkveld toe? Neemt het werkveld zelf de uitdaging op, of
wacht het teveel af? Slagen kennisactoren in hun opdracht om nieuwe technieken met voldoende
overtuigingskracht in Vlaanderen te introduceren? Is het kader van Nutricycle Vlaanderen zelf
richtinggevend genoeg om de juiste weg te blijven bewandelen? De voortschrijdende waarnemingen
in kader van de bovenvermelde Kompaswerking (Actie 1.6), zullen ook op objectieve en
kwantificeerbare wijze moeten aangeven of de goede wil en bijhorende acties effectief de nodige
impact hebben of hun doel voorbijschieten.
Dat betekent dat het op regelmatige tijdstippen wordt aangepast aan de vooruitgang van techniek en
onderzoek, of aan gewijzigde omstandigheden, wetgeving of prioriteiten.
Vooropgestelde acties:
Jaarlijkse bespreking van het actieplan op de werkgroepen: bespreking van voortgang, nood tot nieuwe
acties, relevantie van de acties,…
Verwachte output: Actieplan dat inspeelt op de actuele noden om de nutriënttransitie te realiseren.
Voorbeelden van projecten: Financiering: reguliere werking Nutricycle Vlaanderen

Met steun van

Page 42 of 85

Actie 1.9 Ondersteuning van innovaties: beleidsaanbevelingen en ondersteuning bij het zoeken naar
financiering
Aanspreekpunt: Nutricycle Vlaanderen (nutricycle.vlaanderen@ugent.be )
Betrokken uitvoerders: VCM, Nutricycle Vlaanderen, Biogas-E, ABS, Boerenbond, Vlaco
Omschrijving: Het wetgevend kader is uitgetekend voor bestaande systemen, technieken en
structuren. Innovatieve oplossingen passen soms niet binnen dat kader en kunnen daarom niet in de
praktijk worden omgezet. Milieuvriendelijke technieken en innovaties hebben bovendien soms een
meerkost, zeker in een opstartfase wanneer afzet e.d. nog niet optimaal zijn georganiseerd. Dit komt
ook doordat een aantal milieukosten niet steeds in de gangbare technieken zijn geïnternaliseerd zodat
er geen gelijk speelveld is. Daarnaast blijven innovatieve technieken in BBT studies soms in de
categorie “techniek in opkomst” hangen omdat er onvoldoende ervaring in de praktijk is. Paradoxaal
genoeg is de afwezigheid van het BBT-label ook een belemmering van die uitrol. Indien we de
doelstellingen inzake duurzaamheid willen behalen, is het daarom nodig en beleidsmatig verantwoord
om de doorstart van innovatieve technieken financieel te ondersteunen. Naast ondersteuning via
subsidiëring, kan ook het faciliteren van coöperaties een economisch voordeel bieden omwille van de
voordelen als schaalvergroting, spreiding van risico’s, informatie uitwisseling, …
Bij de beoordeling van een herwonnen meststof moeten de samenstelling en kwaliteiten van een
product het doorslaggevend criterium zijn. Momenteel is dit niet steeds het geval. Een concreet
voorbeeld hiervan is dat ammoniumsulfaat van chemische luchtwassers wel erkend is als
kunstmeststof, terwijl dat voor ammoniumsulfaat afkomstig van stripping-scrubbing niet het geval is.
Nochtans wordt ammoniak ook naar de luchtfractie omgezet, en is dit bijgevolg hetzelfde product
geproduceerd in een gelijkaardig proces.
Momenteel zijn er in Vlaanderen nog geen stimuli om nutriënten terug te winnen: de afzet verloopt
moeizaam en krijgt er ook geen mestverwerkingscertificaten voor. Er zijn intensieve contacten met
Europa maar binnen de EU zijn enkel de landen met nutriëntenproblematiek hier vragende partij.
Eventueel zou er via een specifieke RENURE derogatie kunnen worden gewerkt. Investeringen in de
terugwinning van nutriënten lopen eveneens moeilijk omwille van de vergunningsaanvraag (oa
NIMBY). Bij deze actie moet dit worden meegenomen, net als de opvolging van het definitief en tijdelijk
PAS-kader.
Verwachte output:


Stimuleren ondernemerschap: verkenning van mogelijkheden voor financiële ondersteuning
van de vernieuwers.



Beleidsaanbeveling(en) formuleren en regelmatig overleg om de opvolging en voortgang te
verzekeren.



Evaluatie van de mogelijkheden voor coöperaties



Gelijk speelveld voor producten met dezelfde samenstelling en productiewijze, ongeacht de
herkomst



Duidelijk beleidskader (PAS, criteria vergunningsaanvragen), en communicatie hierover, zodat
er een duidelijke toetssteen is voor nieuwe projecten en vergunningsaanvragen

Voorbeelden van projecten: -
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Financiering: reguliere werking betrokken organisaties
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Actie 2.1. Beleidsopvolging End-of-Manure (RENURE) status voor gerecupereerde stikstof uit mest
Aanspreekpunt: Vlaamse Land Maatschappij (info@vlm.be)
Betrokken uitvoerders: VCM, Nutricycle Vlaanderen, Biogas-E, Vlaco
Omschrijving: De Vlaamse landbouwsector bevindt zich in de paradoxale situatie waarin er enerzijds
een dierlijk nutriëntenoverschot is, en anderzijds extra
nutriënten worden aangevoerd onder de vorm van kunstmest.
Er zijn reeds verschillende marktrijpe, innovatieve
technologieën, o.a. stripping-scrubbing, die het mogelijk
maken om nutriënten uit mest te herwinnen en op deze manier
bijdragen aan een meer circulaire economie door
kunstmestvervanging. Echter, deze vinden (nog) geen afzet op
landbouwbedrijven, aangezien de meststoffen als dierlijke
mest worden gecategoriseerd en dus aan de limiet opgelegd
door de Nitraatrichtlijn (170 kg Ntot/ha/jaar) moeten voldoen.
In September 2020 is door het Joint Research Centre (JRC) van
de Europese Commissie een rapport gepubliceerd onder de
naam SafeManure 11 . Binnen deze studie werden een aantal
herwonnen meststoffen (meststoffen afkomstig uit bewerkte
dierlijke mest) geëvalueerd om op basis van enkele criteria
bovenop de Nitraatrichtlijn te mogen toegediend worden.
Dergelijke herwonnen meststoffen kregen de naam RENURE
(REcovered Nitrogen from manURE). Momenteel wordt, op Europees en Vlaams niveau, onderzocht
hoe de resultaten van de SafeManure-studie in een wetgevend kader zullen worden omgezet. Verdere
opvolging hiervan is noodzakelijk voor Vlaanderen.
De VLM volgt de beleidsimplementatie op Europees niveau op binnen de schoot van het Nitraatcomité
en betrekt de Vlaamse belanghebbenden om standpunten af te toetsen voor insteek naar de Europese
Commissie (EC). De VLM verzorgt contacten met de verschillende Europese Lidstaten om tot
gelijkgezinde standpunten te komen en betrekt de belanghebbenden in nutriëntenrecuperatie voor
de Vlaamse implementatie. Nutricycle Vlaanderen, VCM, Vlaco en Biogas-E ondersteunen via hun
kennis uit internationale en Vlaamse projecten en kunnen vanuit productkennis toegevoegde waarde
leveren.
Verwachte output:
1. Informatiedocument over Vlaamse RENURE-producten aan DG ENVI: dit document, eind 2020
opgemaakt door VCM en geüpdatet eind 2021, bevat een lijst met de Vlaamse RENUREproducten (nl. ammoniumzouten, mineralenconcentraten en dunne fractie digestaat na
doorgedreven scheiding) en een lijst van de pioniers-producenten. Ook benadrukt het de
hoogdringendheid dat er juridische duidelijkheid komt.
2. VLM blijft in nauw contact met DG ENVI via het Nitraatcomité en betrekt de Vlaamse
belanghebbenden, in het bijzonder VCM en Nutricycle Vlaanderen, in de evoluties inzake de
RENURE-wetgeving.

11

https://nutricycle.vlaanderen/2020/09/21/safemanure-rapport-is-gepubliceerd/
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3. Advies / Ondersteuning aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) door Nutricycle Vlaanderen
en VCM voor wat betreft interactie met de EC inzake wettelijke ontwikkelingen ten aanzien
van de Nitraatrichtlijn en implementatie in Vlaanderen.
4. Nauwe contacten met andere lidstaten (Nederland, Frankrijk, Denemarken, Spanje, Italië) zijn
cruciaal om via overleg tot gelijkgezinde standpunten te komen. Via internationale
projectwerking wordt ervaring, deskundigheid en informatie over specifieke lokale
uitdagingen gedeeld wat een belangrijke rol speelt om tot een gemeenschappelijk standpunt
te komen bij de uitrol van de RENURE wetgeving.
5. Bij de omzetting in Vlaamse wetgeving zal ook een duidelijk kader worden voorzien voor de
mestverwerkingscertificaten die corresponderen met de RENURE producten.
6. Gerichte communicatie over de stand van zaken. Dit is momenteel onvoldoende gekend in de
brede sector.
Voorbeelden van projecten: Systemic, Phos4You, Nutri2Cycle, Fertimanure, AgRefine, Nitroman,
ReNu2Farm, RENURE…
Financiering:



Reguliere werking betrokken organisaties
Internationale projectwerking

Links: https://www.vcm-mestverwerking.be/nl/nieuws/152/vcm-informatiedocument-over-vlaamserenure-producten
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Actie 2.2: Bouwen aan een samenwerking met kunstmestindustrie omtrent vergroening minerale
meststoffen
Aanspreekpunt: Nutricycle Vlaanderen (nutricycle.vlaanderen@ugent.be )
Betrokken uitvoerders: Kunstmestindustrie, BELFertil, individuele bedrijven, Vlaco, VCM
Omschrijving: In het verleden bestond er een ideologische tegenstelling op vlak van duurzaamheid
tussen producenten van chemische minerale meststoffen en producenten van gerecupereerde /
organische meststoffen. Enerzijds stelden de producenten van kunstmest de hogere nutriëntefficiëntie
naar plantopname – en dus lagere verliezen naar het milieu – als belangrijkste milieuvoordeel van hun
producten. Anderzijds kaartten producenten van gerecupereerde nutriënten aan dat meststoffen op
basis van fossiele grondstoffen (aardgas voor N, fosfaaterts voor P) zeer milieu-invasief zijn.
In aanloop tot de goedkeuring van de Fertilising Product Regulation (in 2019), groeiden na jaren van
onderhandeling deze schijnbaar onverzoenbare standpunten dichter bijeen. De chemische industrie is
zich immers gradueel aan het heroriënteren naar meer circulaire business modellen, met daarbij de
integratie van gerecupereerde nutriënten in hun eigen productieprocessen en gamma aan producten.
Omgekeerd streven technologen van technieken gericht op nutriëntrecuperatie en de aanmaak van
organo-minerale meststoffen naar een verhoogde producthomogeniteit en hogere voorspelbare
nutriëntwerkzaamheid. Op de interface van beide zoektochten ontstaan businessmodellen waarbij de
bestaande meststoffenindustrie connectie maakt of kan maken met leveranciers van gerecupereerde
nutriënten.
In kader van deze actie willen we nagaan of er rechtstreekse aansluitingsmogelijkheden en duurzame
marktopportuniteiten kunnen worden vooropgesteld waarbij recuperatie van nutriënten aansluiting
kan vinden met de bestaande chemische sector in Vlaanderen. Wat zijn daarbij de opportuniteiten en
marktbarrières?
Vooropgestelde acties:





Opzetten bilaterale en gezamenlijke overlegmomenten met BELFertil, YARA en andere
geïnteresseerde bedrijven om integratie van gerecupereerde macro- of micronutriënten in
bestaande productieprocessen te bespreken.
Opzetten van demoprojecten tussen verwerkers en de kunstmestindustrie
Uitwerken van techno-economische en logistieke studie rond mogelijke aansluiting van
decentrale en gefragmenteerde productiebronnen (recuperatie) met centrale opwerking

Verwachte output: Bedrijfswerking in de praktijk waarbij gerecupereerde nutriënten ingang vinden in
de conventionele chemische industrie via (i) onderzoek, (ii) implementatie bij wijze van validatie &
demonstratie (pilootschaal), (iii) commerciële uitvoering.
Voorbeelden van projecten: Er wordt gestreefd naar diverse mogelijke connecties met projecten - een
project waarmee alvast zal worden samengewerkt is het H2020-FERTIMANURE project. Bovendien
gaat hoofdstuk 3.2 van D3.4 van SYSTEMIC uitgebreid in op de knelpunten om gerecupereerde
nutriënten te gebruiken als secundaire grondstoffen voor de kunstmestindustrie (‘End user
preferences’).
Financiering: de ‘brokerage’ en ondersteuning vanuit Nutricycle Vlaanderen wordt via de
platformfinanciering Nutricycle Vlaanderen voorzien. Onderzoek & ontwikkelingstaken zullen
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ontwikkeld worden tussen bedrijfsactoren, in samenwerking met kenniscentra voor uitvoering van
specifieke onderzoekstaken waar nodig.
Actie 2.3: Beleidsopvolging en implementatie Fertilising Product Regulation, met opportuniteiten voor
NPK-bemesters uit gerecycleerde bronnen
Aanspreekpunt: Nutricycle Vlaanderen (nutricycle.vlaanderen@ugent.be )
Betrokken uitvoerders: VCM, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
VLACO, OVAM, L&V, Dept. Omgeving, VLAIO, VLM Mestbank, Biogas-E
Omschrijving:
In 2019 publiceerde de Europese Commissie de gereviseerde Meststoffen verordening. Deze
“Fertilising Product Regulation 2019/1009” (FPR) is een omvangrijke en impactvolle wijziging van de
wetgeving rond bemestingsproducten maar ook groeisubstraten, bodemverbeteraars etc. Belangrijk
in deze regelgeving is de kordate omslag van primaire grondstoffen naar herwonnen secundaire
grondstoffen, waardoor het met stip één van de belangrijkste regelgevingen is voor wat betreft
nutriëntennrecuperatie. De regelgeving zelf zal in voege treden vanaf juli 2022 en daarbij direct van
toepassing worden voor het gehele EU-27 grondgebied. De wetgeving laat toe om gerecupereerde
nutriënten met CE-label internationaal te verhandelen. Onderstaand overzicht geeft enerzijds (links)
de mogelijke grondstoffen weer op basis waarvan dergelijke producten mogen worden aangemaakt.
Het overzicht rechts geeft de onderverdeling van diverse productcategorieën weer.

Vooropgestelde acties:
Opvolging en monitoring van de verdere ontwikkelingen van de FPR: Nutricycle Vlaanderen zal – samen
met middenveldorganisaties zoals VCM - voor de Vlaamse stakeholders de evoluties van de wetgeving
richting de implementatie in de praktijk opvolgen en stimuleren. Nutricycle Vlaanderen zal hiervoor de
nodige contacten onderhouden met de Federaal bevoegde instantie (FOD volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu). Voor de vertaalslag naar het Vlaamse niveau, zullen de bevoegde
Vlaamse instanties voor wat betreft milieu, materiaalkringlopen, landbouw en ondernemerschap
betrokken worden (Dept. Omgeving, OVAM, L&V, VLAIO).
Een eerste concrete actie heeft betrekking op de concrete invulling van de bestandsmiddelencategorie
CMC 10. Mestverwerkingsproducten die gebruikt worden als grondstof voor een meststof vallen
immers onder deze categorie maar aangezien deze categorie nog niet is ingevuld, is momenteel nog
niet duidelijk welke eisen er zullen worden gesteld.
Verwachte output:
 Begeleiding bij vraagstelling vanuit bedrijfsleven rond mogelijkheden voor nieuwe producten
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Rechtstreekse interactie met “FOD volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu” voor implicaties naar invoering in Vlaanderen
Opnemen van mogelijke knelpunten of vragen bij de bevoegde Vlaamse instanties
Terugkoppeling met andere regio’s

Voorbeelden van projecten: Nutri2Cycle, Systemic, …
Financiering: Reguliere werking Nutricycle Vlaanderen en VCM
Links: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1009&rid=2
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Actie 2.4. Opvolging opkomende technieken mestverwerking met specifieke aandacht voor
nuriëntrecuperatie: o.a. stripping-scrubbing, concentratie en P-recuperatie
Aanspreekpunt: Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking vzw
Betrokken uitvoerders: Inagro, UGent, KULeuven (PETLab), Biogas-E, Vlaco, ILVO, andere proefcentra,
BBT kenniscentrum van VITO, Vlaamse Overheid
Omschrijving: Deze actie volgt uit de conclusies van het addendum bij de BBT-studie mestverwerking
(Derden & Dijkmans, 2020) waaraan Nutricycle Vlaanderen ook reeds meewerkte. In deze actie
worden de technieken in opkomst, opgenomen in het addendum van nabij opgevolgd volgens de
principes van duurzaamheid: People, Planet, Profit om de implementatie in de praktijk te
ondersteunen.


People: maatschappelijke draagkracht. Meer informatie over de technieken en de (toepassing
van) de eindproducten wordt overgebracht naar de stakeholders én buitenstaanders.



Planet: De milieu-impact van deze technieken wordt verder onderzocht met specifieke
aandacht voor emissies (broeikasgasemissies en stikstofemissies) die ermee gepaard gaan. Er
wordt bekeken of en hoe deze technieken erkend kunnen worden als emissiearme technieken
voor emissiereductie op het bedrijf (link naar actie 1.9, wetgevend kader).



Profit: de economische haalbaarheid van de technieken wordt onderzocht en er wordt
bekeken of en welke stimulansen nodig zijn om deze haalbaarheid op te krikken. Hier is ook
een link met actie 1.9.

Diverse deelaspecten van deze actie zijn gelinkt aan diverse andere acties binnen dit actieplan. Het is
immers de bedoeling om, via de opvolging van pioniers in Vlaanderen, andere Acties (onder meer
acties 1.9, 2.5, 2.9) meteen te voeden vanuit de ervaringen opgedaan in Actie 2.4.
Vooropgestelde acties:


People:
o De technieken en de (toepassing van) de eindproducten worden gedemonstreerd voor
stakeholders én buitenstaanders via bedrijfsbezoeken aan bestaande installaties.
o

Meer informatie over de technieken en eindproducten worden overgebracht naar
deze doelgroep via brochures, filmpjes, presentaties op studiedagen en
informatievergaderingen,…



Planet:
o

De milieu-impact van deze technieken wordt verder onderzocht via LCA-analyses en
milieu-impactstudies.

o

Er

wordt

via

projectwerking

gericht

onderzoek

uitgevoerd

naar

de

broeikasgasemissies en stikstofemissies die gepaard gaan met deze ‘Technieken in
Opkomst’, zodat deze becijferd kunnen worden voor toepassing bij impactstudies i.k.v.
het beleid.
o

In overleg met kenniscentra en het beleid wordt bekeken of en hoe deze technieken
als ‘emissiearme technieken’ voor emissiereductie op het bedrijf erkend kunnen
worden.

o

Er wordt onderzocht wat de meerwaarde is van vergisting voor nutriëntenrecuperatie
op de milieu-impact (bv. reductie broeikasgasemissie op bedrijfsniveau).
Met steun van

Page 50 of 85



Profit:
o

Op basis van rekentools en de opmaak van de kosten-batenanalyses voor uitbating
van dergelijke technologieën wordt de economische haalbaarheid onder de loep
genomen.

o

Er wordt onderzocht of er stimulansen nodig zijn om de haalbaarheid op te krikken,
en in overleg met de overheid, financierende instanties, etc. wordt onderzocht om
welke stimulansen het kan gaan.

o

Er wordt onderzocht wat de meerwaarde is van vergisting op de economische
haalbaarheid van nutriëntenrecuperatie.

Verwachte output:
Verder onderzoek naar de Technieken in Opkomst en opvolging en optimalisatie van bestaande
installaties, zal de kennis rond deze technieken verder uitbreiden. Op basis van de nieuwe inzichten
kan de transitie naar een circulaire mestverwerking op gang getrokken worden, en zullen de huidige
‘Technieken in opkomst’ voldoende in de praktijk op volle schaal uitgebaat worden om erkend te
worden als BBT*. Daarbij is het belangrijk dat er voldoende focus is op financiële stimuli om de
introductie van nieuwe technieken te versnellen, zoals investeringssteun, zelf bedruipend systeem van
ondersteuning en nutriëntheffingen, …). Verwachte output van deze actie is o.m.:
o
o

Brochures met meer informatie over de technieken
Filmpjes, presentaties,… over de technieken

o

Demonstraties en bedrijfsbezoeken aan bestaande installaties

o

LCA- en milieu-impactstudies

o

Rapporten met meer informatie over de emissies die gepaard gaan met deze technieken

o

Rekentools en kostenbaten-analyses

o

Voorstelling/uitwerking van eventuele stimulansen

Dit alles wordt besproken op de Werkgroep ‘Nutriëntenrecuperatie uit mest’ (Nutricycle Vlaanderen),
de interne VCM werkgroep ‘Transitie Mestverwerking’ en binnen de verschillende betrokken
projecten.
Nieuwe technieken/optimalisaties van de ‘Technieken in Opkomst’ worden opgevolgd via initiatieven
zoals de Ivan Tolpe Prijs.
*Eventueel kan de bovenstaande output de basis vormen voor een toekomstige herziening van de BBTstudie mestverwerking met een herziening van de ‘Technieken in opkomst’ door het BBT
kenniscentrum van VITO.
Voorbeelden van projecten: NITROMAN (milieu-impactstudie, bedrijfsbezoeken, brochure, rekentool,
filmpjes), Systemic (brochures, filmpjes, kostenbaten-analyse (digitale tool)), BioDEN, EIP OG RENURE
Financiering: projectwerking, reguliere werking VCM
Links:
https://emis.vito.be/sites/emis/files/study/Eindrapport_addendum_bij_BBT_mestverwerking_versie
_sept_2020.pdf
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Actie 2.5 Geoptimaliseerd mestmanagement: door het sluiten van kringlopen op bedrijfsniveau, zoals
bv. pocketvergisting of boerderijcompostering
Aanspreekpunt:
Inagro
(sander.vandendriessche@inagro.be)
en
ILVO
(fien.amery@ilvo.vlaanderen.be)
Betrokken uitvoerders: Biogas-E, UGent, VCM, KU Leuven, Biolectric, PCS, PSKW, Vlaco, PCA, VCM,
UGent, UE, Paardenpunt Vlaanderen
Omschrijving: Op het niveau van landbouwbedrijven kunnen een aantal maatregelen getroffen
worden om de kringlopen zoveel mogelijk ter plaats te sluiten en bijgevolg transport en extra kosten
voor externe verwerking te vermijden. Momenteel loopt onderzoek naar 2 systemen die hergebruik
ter plaatse mogelijk maken.
1) Via pocketvergisting kan zowel de energie- als de nutriëntenkringloop deels gesloten worden.
Bij de vergisting wordt energie geproduceerd en ontstaat digestaat. Dit digestaat heeft een
verhoogde beschikbaarheid aan nutriënten ten opzichte van ruwe mest, waardoor dit als
meststof kan worden gebruikt. Het digestaat kan ook nog verder verwerkt worden om een
meststof te verkrijgen die qua eigenschappen vergelijkbaar is met kunstmest. Pocketvergisters
werden in een eerste fase vooral bij rundveebedrijven geïnstalleerd, maar nu wordt ook
onderzocht onder welke voorwaarden dit voor varkensbedrijven interessant kan zijn.
2) Door boerderijcompostering worden de nutriënten in de afvalstromen lokaal gerecupereerd
als compost en kan deze compost ook ter plaatse terug worden gebruikt waarbij nutriënten
en koolstof terug in de bodem worden opgenomen. De koolstoffractie verzekert het behoud
van een goede bodemstructuur. Aangezien boerderijcompostering een andere schaalgrootte
heeft dan de composteringsinstallaties voor organisch biologische afvalstoffen, is het niet
haalbaar noch opportuun dit aan dezelfde vergunnings- en certificeringseisen te
onderwerpen. Hiervoor moet een specifiek juridisch en kwaliteitskader worden uitgewerkt.
Door de kleinere variabiliteit in inputstromen (1 tot 3 lokale producenten), is een minder
strikte kwaliteitscontrole aanvaardbaar zonder dat dit evenwel mag afbreuk doen aan de
kwaliteit van het eindproduct. Het stimuleren en faciliteren van boerderijcompostering
gebeurt door een waaier van acties die rekening houden met de specificiteit van de
verschillende

agrarische

en

para-agrarische

bedrijven.

Het

faciliteren

van

boerderijcompostering vindt plaats in lokale samenwerkingsverbanden waardoor nutriënten
in afvalstromen gerecupereerd worden. Daarnaast wordt de toepassing van compost in de
landbouw aangemoedigd voor het terugbrengen van de nutriënten en koolstof naar de
bodem. Ook wordt het gebruik van compost en beheerresten in de sierteelt gestimuleerd,
zowel voor vollegrondsteelten als voor containerteelten. Daarmee kunnen respectievelijk
stalmest als veen vervangen worden. Bij de acties wordt rekening gehouden met de
specificiteit van de verschillende agrarische en para-agrarische bedrijven, zoals bijvoorbeeld
de situatie van de kleine paardenhouders, waar ter plaatse compostering een oplossing is om
de nutriënten en koolstof uit de paardenmest lokaal te valoriseren. Verder wordt ook een
evenwichtig toepasbaar juridisch kader uitgewerkt voor boerderijcompostering met
‘duurzame en veilige stromen’.
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Vooropgestelde acties:
1. Opvolgen van nutriëntenhuishouding, inclusief methaanemissies van geïnstalleerde
pocketvergisters
2. Optimalisatie van het nutriëntengebruik. Bij een aantal typebedrijven, wordt onderzocht
welke voor- en nageschakelde technieken (pocketvergisting) het meest geschikt zijn en de
grootste meerwaarde voor het bedrijf opleveren.
3. Via netwerkmomenten/demosessies/workshops de ervaringen rond pocketvergisting en
boerderijcompostering verder verspreiden binnen de sector.
4. Faciliteren van boerderijcompostering via ondersteuning van lokale samenwerkingsverbanden
(wettelijk kader, advies, analyses)
Verwachte output:
1. Brochure gericht op de nutriëntenstromen bij kleinschalige vergisting.
2. Onderzoek naar de impact van voor- en nageschakelde technieken op het economisch plaatje
en nutriëntenhuishouding
3. Economische impactanalyse van nabehandelingstechnieken geïntegreerd in een rekentool.
4. Een wettelijk kader voor boerderijcompostering, eventueel in samenwerkingsverband, waarbij
steeds meer landbouwers boerderijcompostering met hun afvalstromen zullen ondernemen.
Toenemend gebruik van compost in de landbouw, en van compost en beheerresten in de
sierteelt (substraat en bodem). Lager gebruik gewasbeschermingsmiddelen en minder
verliezen van nutriënten. Meer duurzame, circulaire en gecontroleerde verwerking en
toepassing van paardenmest.,
Voorbeelden van projecten: OG Pocketboer 2, Pocket Power, Bi-o-ptimal@work, Met landbouw en
natuur werken aan een beter bodemkwaliteit, Nutriëntenkring op paardenkracht, …
Financiering: reguliere werking betrokken organisaties, OG, Vlaio LA, Vlaanderen Circulair, Interreg
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Actie 2.6 Geoptimaliseerd mestmanagement op stalniveau
Aanspreekpunt: Nutricycle Vlaanderen
Betrokken uitvoerders: VCM, Inagro, UGent, ILVO, Biogas-E
Omschrijving: Mestmanagement moet gericht zijn op het maximaal behoud van de nutriënten en een
minimale verwerkingskost. Scheiding aan de bron vermindert de emissies naar de lucht en zorgt ervoor
dat de mestverwerking gerichter en daarom efficiënter kan verlopen. De scheiding aan de bron
veronderstelt evenwel een specifieke infrastructuur (zoals specifieke bouw van de stalvloer of
mestkelder, specifieke afvoersystemen voor mest) en is daarom niet zomaar toe te passen bij
bestaande stallen. Voor bestaande stallen kan voorbehandeling van de mest nuttig zijn om emissies te
beperken en biogasproductie of nutriëntbeheer te verbeteren. Hierbij horend kunnen mestadditieven
interessante opportuniteiten bieden.
Vooropgestelde acties:
1. Onderzoek naar verschillende voorbehandelingsmethodes om mest snel af te voeren en/of te
stabiliseren, met aandacht voor milieuaspecten, dierenwelzijn en kostenplaatje.
2. Onderzoek naar de impact van deze voorbehandelingsmethodes op het biogaspotentieel (cfr.
Actie 2.5)
Verwachte output:
1. Rapport over verschillende voorbehandelingsmethodes in de stallenbouw, met informatie
over emissies, impact op biogaspotentieel, dierenwelzijn, kostenplaatje, …
2. Economische impactanalyse van het totaalplaatje geïntegreerd in een rekentool (cfr. Actie
3.2).
Voorbeelden van projecten: Nutri2Cycle
Financiering: Vlaio LA, Horizon 2020, Interreg
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Actie 2.7 Geoptimaliseerd mestmanagement door het mengen van diverse mestsoorten, secondaire
grondstoffen, materialen, … tot optimale NPK verhouding ten aanzien van teeltbehoefte (mest-opmaat)
Aanspreekpunt:
Nutricycle
Vlaanderen
(nutricycle.vlaanderen@ugent.be),
Ugent
(erik.meers@ugent.be)
Betrokken uitvoerders: Inagro, ILVO, Vlaco, BDB, VCM, Biogas-E
Omschrijving: Bij mengen van mestsoorten worden verschillende soorten mengmest bij elkaar
gebracht en gehomogeniseerd, om zo een meststof te bekomen met een gewenste samenstelling.
Door het mengen van verscheidene mestsoorten met een verschillende N/P-samenstelling kan een
meststof bekomen worden met een samenstelling die nauw aansluit bij de behoefte van het gewas.
Op die manier kan de norm beter ingevuld worden met dierlijke mest en kan het kunstmestgebruik
beperkt worden. Het is de bedoeling om op deze manier de acceptatiegraad van dierlijke mest voor de
afnemer te vergroten zodat de plaatsingsruimte voor dierlijke mest toeneemt. Het proces wordt
gestuurd op stikstof, fosfaat en kaligehalten.
Vooropgestelde acties:
1. Opvolgen knelpunten bij mengen mest/digestaat. Hierbij in eerste instantie starten met een
inventarisatie van de ervaringen met mengen van mestsoorten en de knelpunten die daarbij
ontstonden (geur, techniek, kwaliteit eindproduct, juridisch)
2. Opvolgen technieken die tot meststoffen leiden met hogere NUE (microbiële additieven,
scheiding aan de bron, vergisting) en tot meststoffen met een goede N/P/K balans
3. Ook nutriënten uit andere sectoren meenemen (Vb struviet uit WZI).
4. Bekijken van de mogelijkheden tot ontheffing voor derogatiebedrijven om mest-op-maat te
mogen gebruiken op derogatiepercelen.
Verwachte output:
1. Informatief document (rapport/folder/brochure) over het gebruik van mest-op-maat
Voorbeelden van projecten: initiëren nieuw project(?)
Financiering: te bepalen
Links: https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/Achtergrond/cijfers-enstudies/afgeronde_studies/Agronomische_waarde_bewerkte_dierlijke_mest_valoriseren_en_optima
liseren/Paginas/default.aspx
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Actie 2.8 Het onderbouwen en ondersteunen van precisielandbouw om te komen tot een optimale
afstemming en toewijzing van de grondstoffen in functie van de lokale gewas- en bodembehoeften
Aanspreekpunt: UGent (Abdul.Mouazen@UGent.be) en KUL (wouter.saeys@kuleuven.be )
Betrokken uitvoerders: BDB, Hooibeekhoeve, VCM, ILVO, Inagro
Omschrijving: Dankzij data mining en modellering wordt informatie verzameld die kan worden
gebruikt om de ruimtelijke en temporele variabiliteit binnen het veld te beheren en eventuele variaties
in samenstelling van de meststof op te vangen. Met behulp van geavanceerde modellerings- en
besturingstechnologieën, wordt de toewijzing van grondstoffen aangepast aan de variaties in het veld.
Deze aanpak kan leiden tot een duurzame verhoging van de opbrengst en inkomsten voor de boer,
terwijl een aanzienlijke vermindering van de milieueffecten wordt verwacht.
Vooropgestelde acties:


Het opzetten van een centrum voor precisiebemesting in Vlaanderen dat verder wordt
geconcretiseerd in het SiTeMan project



Het ontwikkelen van technologie voor variabele bemesting met diverse types meststoffen



Locatiespecifiek bodembeheer



Validatie van online meettechnieken in de praktijk voor betere inschatting van samenstelling
van producten met verhoogde variabiliteit

Verwachte output: een verhoging van de gewasopbrengst en de inkomsten voor de landbouwers,
waarbij terzelfdertijd een afname van de ecologische voetafdruk (minder uitloging van nutriënten,
minder broeikasgassen, …) wordt gerealiseerd.
Voorbeelden van projecten: SIEUSOIL, Siteman, ADDIFerti-ERA-NET, Precisiemest, Wikileeks
Financiering: H2020, FWO, ICT-Agri-Food, Vlaio LA
Links: http://addferti.auf.uni-rostock.de/; https://www.sieusoil.eu/ ;
https://www.ugent.be/bw/environment/en/research/presco/siteman;
https://www.precisiebemesting.be/; https://www.groentenprecies.be/
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Actie 2.9 Beslissingsondersteunende tools of evaluaties om investeringen in nutriëntrecuperatie te
ondersteunen
Aanspreekpunt: United Experts (lba@unitedexperts.be) / VCM (info@vcm-mestverwerking.be )
Betrokken uitvoerders: United Experts (DLV), VCM, UGent
Omschrijving: De bewerking van mest- en digestaatstromen welke in de praktijk uitgevoerd worden in
de sector blijft op de dag van vandaag veelal beperkt tot het scheiden in een dikke en dunne fractie
(via centrifuge, vijzelpers of vergelijkbaar), al dan niet nog gevolgd door een verdere ontwaterings- of
drogingsstap in het proces. Binnen verschillende projecten (zowel regionaal als Europees) werden er
nieuwe technieken en/of technologietreinen ontwikkeld welke eveneens mogelijk toegepast zouden
kunnen worden in deze sector, maar waar de echte marktintroductie nog uitblijft. Vaak is dit te wijten
aan de onvoldoende kennis van de producten, of de mogelijke impact van de technieken bij de
eindgebruikers. Daarom zetten verschillende projecten in op het ontwikkelen van tools die de
eindgebruikers de nodige handvaten kunnen geven om een investering in innovatieve technieken te
beoordelen. Naast technologische onderbouwing, moeten deze tools ook informatie meenemen over
de economische impact van bepaalde investeringen of aankopen.
Binnen het Systemic project werd er een aanzet gegeven van een online beschikbare tool op basis van
de in dit project onderzochte processen (lead = VCM). Binnen het Nutri2Cycle-project zal deze tool
verder aangevuld worden met relevante en nieuwe technieken (lead = United Experts). Naar de
toekomst toe zou het goed zijn dat deze online tool steeds verder wordt uitgebouwd naarmate de
technologieën inzake nutriënten recuperatie verder ontwikkelen. Op die manier hebben de
eindgebruikers een “simulatie-tool” die up-to-date gehouden wordt en waarin ook steeds nieuwere
technieken en innovaties meegenomen kunnen worden.
Deze economische evaluatie (kosten baten analyse) gebeurt in eerste instantie best bedrijfsspecifiek
op basis van concrete cijfers om het voor de eindgebruikers zo tastbaar en concreet mogelijk te maken.
Bij een dergelijke kostenbatenanalyse worden alle parameters in kaart gebracht en mee geëvalueerd
(bv. verbruikskosten, kosten aankoop, personeelskosten, …). Gezien ook het wettelijke kader impact
heeft op de kosten welke gepaard gaan met de toepassing van bepaalde technieken of processen (bv.
de landbouwoppervlakte voor de afzet van de nutriënten stromen) dient dit eveneens steeds mee in
rekening gebracht te worden.
In het Nutri2Cycle-project zullen er kosten-baten analyses uitgevoerd worden op “referentie”bedrijven om de ontwikkelde technieken te evalueren. Dit dient ook in andere projecten verder gezet
te worden, en moet verzameld worden in een overzichtelijk geheel, beschikbaar voor de
geïnteresseerde eindgebruikers. Deze bedrijfsspecifieke analyses kunnen de basis vormen van een
meer algemene economische analyse. Dit kan dienen als vertrekbasis om voormelde tool uit te
breiden met een een economisch luik, hoewel dit dan onmiddellijk ook een regio-specifieke input
vereist. Ook een wettelijk luik kan zo toegevoegd worden. Maar ook dan weer is eerder een lokale
uitwerking (specifiek voor Vlaanderen) vereist.
De focus van de tool ligt momenteel op de nutriëntensamenstelling, maar kan eventueel ook
uitgebreid worden met waterbalans, emissies, eiwitbronnen, etc.
Binnen het Interreg NL-VL NITROMAN zal een excel-tool voor de berekening van de nutriënten- en
massabalansen voor stikstofrecuperatie via enerzijds stripping-scrubbing en anderzijds
membraanfilitratie en de daarbij horende kosten, gedigitaliseerd worden. De in SYSTEMIC ontwikkelde
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NUTRICAS-tool zal als voorbeeld gebruikt worden bij de digitalisering en de NITROMAN-tool komt
online beschikbaar samen met de andere hierboven beschreven tools.
Vooropgestelde acties:
Verder uitbouwen en ontwikkelen van de reeds bestaande tool op basis van nieuwe markt informatie
of informatie uit onderzoeksprojecten. Enerzijds algemeen (= niet regio specifiek), maar mogelijk ook
regio-specifiek waarbij ook de economische of wettelijke beperkingen mee in kaart gebracht kunnen
worden.
Verwachte output:


Een

(online

beschikbare)

simulatie

tool

waarin

de

output

van

verschillende

onderzoeksprojecten en/of markt informatie zeer concreet gemaakt kan worden voor de
uiteindelijke eindgebruikers


Een bedrijfsspecifieke evaluatie van bepaalde investeringen (als bedrijfsspecifiek niet publiek
beschikbaar). Voor de algemene (theoretische) evaluaties een publiek rapport met een
overzicht van de economische evaluatie.



Communicatie over eventuele financiële knelpunten en opportuniteiten naar betrokken
overheidsinstanties



Verspreiding van de tool en aanpassing naar nieuwe omstandigheden, evoluties

Voorbeelden van projecten:


Niet-regio specifiek (algemeen): Nutri2Cycle (Horizon 2020), Systemic (Horizon 2020),
FertiCycle (H2020), NITROMAN (Interreg NL-VL)



Regio-specifiek (regio-specifieke wettelijke beperkingen worden meegenomen): nog in
ontwikkeling, consultancy UE

Financiering: Reguliere werking, (internationale) projectwerking, consultancy
Links: nog te ontwikkelen (online tool)
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Actie 2.10 Valorisatie van mest en digestaat buiten de landbouw
Aanspreekpunt: Nutricycle Vlaanderen (nutricycle.vlaanderen@ugent.be) en uitvoerders
Betrokken uitvoerders: Melkveehouderij Somers ; Universiteit Gent ; VCM ; Biogas-E ; Inagro
Omschrijving:
Voor mest en digestaatproducten zijn er, naast afzet als mest en/of bodemverbeterend middel in de
landbouw, ook nog een aantal afzetpistes buiten de landbouw. Deze pistes zijn zeer interessant , hetzij
omdat ze de nutriëntendruk in het landbouwsysteem verlichten, hetzij omdat ze zorgen voor een meer
hoogwaardige recuperatie van een fractie. Naast de nuttige toepassing van nutriënten, wordt ook het
gebruik van de resterende vezelfractie als basisgrondstof voor duurzame biomaterialen en
bouwtoepassingen onderzocht. In het project Grassification werd de vezelfractie van grasmaaisel
gebruikt voor de productie van een aantal prototypes op basis van die vezels: een picnic set,
isolatiepanelen en tegels. Voor het gebruik van grasvezels als bouwstof werd reeds een eerste
grondstofverklaring afgeleverd.
Maar ook dierlijke mest bevat nog heel wat vezels. In Vlaanderen ondersteunen Nutricycle Vlaanderen
en de Universiteit Gent de ontwikkeling bij de Melkveehouderij Somers, die het innovatieve concept
heeft uitgedacht om bloempotten te persen uit gedroogde rundveemest. Deze potten zijn
biodegradeerbaar en de nutriënten die in de potten vervat zitten, worden bij afbraak vrijgesteld aan
daarin voorzien plantgoed. Deze potten kennen marktniches bij tuin- of terreinaannemers of voor de
particuliere markt, in beide gevallen worden de nutriënten buiten het landbouwareaal afgezet
waardoor de mestdruk in landbouwgebied reduceert. De geperste bloempotten van Somers zijn te
zien in Figuur A.
Ook uit digestaat kunnen, naast de nutriënten, de vezels worden gerecupereerd, zoals aangetoond
door de first-of-a-kind productielijn van vezels afgeleid uit digestaat in het H2020-SYSTEMIC project
(figuur B). De vezelproductie lijn van een demonstratiebedrijf in Oost-Duitsland maakte verschillende
producten (kartonplaten, geperst laminaatvloer, potten en verpakking). Deze innovatieve benadering
kan ook inspirerend zijn voor Vlaanderen. Ook bakstenen en geluidsisolerend materiaal werden
ontwikkeld uit de dikke fractie van mest.

A
B
Vooropgestelde acties:
 Ondersteunen initiatiefnemers bij productbeoordeling en markt-toepassingen
 Duidelijkheid scheppen inzake wettelijk kader voor o.m. mestverwerkingscertificaten voor
geproduceerde bloempotten met afzet buiten landbouwareaal.
 Klankborden met biogassector in Vlaanderen betreffende mogelijke ontwikkeling
vezelproductie en bijhorende materiaaltoepassingen uit digestaat
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Verwachte output:
 Ontwikkeling van bloempotten op basis van dierlijke mest in Vlaanderen
 Evaluatie toepasbaarheid en repliceerbaarheid van BENAS-model (H2020-SYSTEMIC) in
Vlaanderen
Voorbeelden van projecten: SYSTEMIC
Financiering: Nutricycle Vlaanderen (brokerage activiteiten via de reguliere werking) ; Somers (O&O) ;
H2020-Systemic
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Actie 3.1: Roadmap eiwittransitie verder uitrollen en initiëren projecten
Aanspreekpunt: Flanders' FOOD (lore.knaepen@flandersfood.com )
Betrokken uitvoerders: Roadmap comité (Ter Beke, La Vie est Belle, Cosucra, Milcobel, KU Leuven,
ILVO, UGent, Bond Beter Leefmilieu, Rikolto), Inagro, …
Omschrijving: De Vlaamse overheid wil tegen 2030 een meer duurzame, diverse en toekomstgerichte
eiwitvoorziening realiseren. Deze strategie moet ook bijdragen aan een grotere zelfvoorziening (op
Europees niveau) in eiwitten. Naast de klassieke dierlijke en plantaardige eiwitbronnen zijn er heel wat
interessante opportuniteiten te vinden in de kweek van dierlijke en microbiële cellen, insecten,
weekdieren, algen, eendenkroos en schimmels. Deze eiwitten kunnen ook gewonnen worden uit
biomassareststromen uit de agrovoedingsketen (zoals bv. niet-consumeerbare voedselreststromen,
digestaat) of andere ketens (bv. resten uit natuurbeheer). Het nuttig gebruik van reststromen en van
de overmaat aan nutriënten is een duidelijk voorbeeld van circulaire economie. De productie en
verwerking van deze nieuwe eiwitbronnen kent echter nog heel wat onbekenden en uitdagingen op
gebied van kweek, opschaling en efficiëntie, voedselveiligheid en wetgeving.
Vooropgestelde acties:
Van de 7 concepten die in de roadmap eiwittransitie werden opgesteld, kan Nutricycle een bijdrage
leveren bij de concepten:
-

NovoPro: de identificatie, kweek en mogelijkheden voor verwerking van nieuwe eiwitbronnen

-

ReUse-It: hergebruik van nevenstromen voor en vanuit eiwitproductie

Verwachte output: Realisatie van een meer duurzame, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening.
Voorbeelden van projecten: zie onderstaande link eiwittransitie
Financiering: VLAIO via clusterwerking Flanders' FOOD
Links: Eiwittransitie - Flanders' FOOD (flandersfood.com)
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Actie 3.2 Roadmap nevenstromen opmaken en initiëren projecten
Aanspreekpunt: Flanders' FOOD (Maarten.Uyttebroek@flandersfood.com )
Betrokken uitvoerders: Voedings- en voederindustrie, kennisinstellingen, OVAM
Timing: 2021-2022
Omschrijving: Onder een roadmap verstaat Flanders’ FOOD een strategische onderzoeks- en
innovatieagenda die de voedingsindustrie ondersteunt binnen een specifieke keten of thema. De
roadmap bestaat uit een aantal concepten, zijnde mogelijke manieren om in te spelen op het thema,
bijvoorbeeld innovatieve processing, stabilisatie, logistiek etc. Elke roadmap stelt een doelstelling
voorop waar we over een tijdshorizon van 10 jaar wensen te staan rond dat thema. De roadmap wordt
opgemaakt en afgetoetst in overleg met industrie, kennisinstellingen en andere stakeholders. De
roadmap is een basis voor de verdere uitwerking van nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten
die passen binnen één of meerdere concepten.
Vooropgestelde acties:
1. Inventarisatie inzichten uit afgelopen en lopende Flanders' FOOD projecten
2. Koppeling met andere roadmaps (Eiwittransitie, Groente tot Veggie, Aardappel tot Friet, Graan
tot Bakkerijproduct, Varken tot Charcuterie)
3. Oprichting van een roadmapcomité
Verwachte output :
De roadmap is een document met visuele voorstelling van de concepten en uitleg per concept. Een
brede disseminatie rond de roadmap wordt opgestart met vraag om projectideeën te bespreken met
Flanders' FOOD.
Voorbeelden van projecten: EffSep, Food From Food, NOWaste,...
Financiering: VLAIO via clusterwerking Flanders’ FOOD
Links: -
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Actie 3.3: Kweek van microbieel eiwit op nutriëntrijke reststromen
Aanspreekpunt:
UGent
(Korneel.Rabaey@UGent.be)
(Siegfried.Vlaeminck@uantwerpen.be)

en

UAntwerpen

Betrokken uitvoerders: Inagro, KU Leuven, VUB, UA, Biogas-E, Avecom
Omschrijving: De eiwittransitie staat wereldwijd hoog op de agenda. Niet alleen omwille van de
toenemende druk om meer duurzame waardeketens op te zetten maar ook omwille van sterke
prijsstijgingen van andere bronnen voor bv. vismeel. Microbieel eiwit is één van de meest beloftevolle
nieuwe eiwitbronnen. Het gaat hierbij om volledige microbiële cellen (bacteriën, algen, gisten) die na
kweek afgeoogst worden en gedroogd toegevoegd kunnen worden in veevoeding, maar ook direct
voor humane voeding geschikt kunnen zijn. Een aantal aspecten maakt de case voor microbieel eiwit
heel sterk:
1. Zeer hoge efficiëntie in opname van stikstof (>99% ten opzichte van slechts 3-5% voor huidige
cyclus naar dierlijk eiwit)
2. Hoge productie-intensiteit: ongeveer 1 kilogram per m³ reactor per uur is haalbaar op volle
schaal
3. Geen afhankelijkheid van landbouwgrond voor de kweek, en zeer lage water-voetafdruk
wegens het werken in gesloten systemen
4. Veelzijdig wat betreft input als koolstof/energiebron: gaande van organische nevenstromen
tot producten uit de koolstofutilisatie, methaan, waterstof/CO2.
5. Hoog gehalte aan de zogenaamde essentiële aminozuren, wat tevens gestuurd kan worden
6. Als

gedroogd

poeder makkelijk
verwerkbaar
binnen

andere

matrices
7. Vaak
combinaties
mogelijk

met

andere
attractieve
biomoleculen
gaande van anti-oxidanten tot koolhydraten
Gezien de schaalgrootte van de eiwitmarkt kan op grote schaal geproduceerd worden zonder dat er
merkelijke impact op de marktprijs komt. Er zijn echter een reeks uitdagingen, gaande van beperkte
ervaring in de opschaling, een beperkt inzicht in sturing van producteigenschappen, de nood om de
downstream processing uit te werken, het verduurzamen van de ingrediënten en finaal ook de huidige
productiekost. Gezien ca. één zevende van eiwit stikstof is, kan afhankelijk van de stikstofbron meer
dan 100 EURO per ton op de productiekost bespaard worden door het gebruik van gerecupereerde
stikstof, mits deze onder de juiste vorm komt en van een voldoende kwaliteit is. Via een reeks
gecombineerde technologieën wordt biogas opgewaardeerd tot biomethaan en verder tot een
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hoogwaardig eindproduct: microbieel eiwit. Productie van microbieel eiwit gebeurt aan quasi volledige
stikstofefficiëntie. In een recente studie werd aangetoond dat op een anaerobe vergister, biogas en
mogelijk toegevoegde waterstof gebruikt kunnen worden om voedereiwit te produceren. Dit kan
gekoppeld worden aan on site gebruik van de gerecupereerde stikstof.
Vooropgestelde acties: Via diverse projecten wordt de technologie verder ontwikkeld en de
haalbaarheid onderzocht.


Bouwen van een pilootinstallatie gekoppeld aan de vergistingsinstallatie voor de opwerking
van biogas naar biomethaan en de verdere valorisatie naar microbieel eiwit



Ontwikkeling van nieuwe membranen met hoge selectiviteit voor CO2/CH4-scheiding



Bioreactor met methanotrofe bacteriën



Ontwikkelen van het microbieel eiwit tot nieuw voederingrediënt voor visvoer



Techno-economische analyse

Verwachte output: een geïntegreerde piloot/demo lokale kringloopsluiting waarbij voeder terug
gebracht wordt naar vee. In het geval van varkensvoer toonde een studie van de UGent (Verbeeck et
al. 2020) aan dat bijvoorbeeld vanuit anaerobe vergisting van mest ongeveer 1/3 van het voeder
proteïne voor de varkens waarvan de mest vergist wordt teruggewonnen kan worden. Productie op
kilogram schaal is voorzien voor 2022/2023, gekoppeld aan voedertesten.
Voorbeelden van projecten: Biogas-MAMBO, ValProMic

Financiering: FWO, VLAIO
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Actie 3.4: Kweek van algen op nutriëntenrijke reststromen
Aanspreekpunt: UGent (Erik.meers@ugent.be ) en Thomas More (sabine.vanmiert@thomasmore.be)
Betrokken uitvoerders: Innolab, Thomas More, UGent
Omschrijving: Ontwikkeling van algenteelt op nutriëntenrijke reststromen. De basisstromen die
hiervoor in aanmerking komen zijn veelvuldig: agrarische effluenten, dunne fracties van mest of
digestaat, of daarvan afgeleide producten, proces- of afvalwater uit de voedingsindustrie. Vervolgens
worden de verschillende verwerkingswijzen en valorisatiepistes voor deze algen onderzocht:
(dier)voeding of andere waardevolle producten, zoals plant bio stimulantia.
Vooropgestelde acties:


Het in kaart brengen van bruikbare nutriëntenstromen afkomstig van de agrovoedingssysteem
(vb spoelwater van vleeskippenstallen, grassap, digestaat van vergisters van organischbiologisch afval)



Het in kaart brengen van beschikbare serres (locatie, capaciteit, afstand tot potentiële
producenten van nutriëntenstromen) die kunnen ingezet worden voor de microalgen
productie



Praktijkexpertise opbouwen met de nutriënten stromen via pilootinstallaties



Onderzoek naar efficiënte oogst en verwerkingstechnieken



Onderzoek naar hoogwaardige valorisatiemogelijkheden van de algen. Hierbij moeten
meerder pistes onderzocht worden, zoals de piste waarbij specifiek wordt gekozen voor algen
die via bioraffinage hoogwaardige producten opleveren (vb. antioxidanten) of de piste waarbij
wordt onderzocht hoe de relatie kweekvloeistof - kwaliteit van het eindproduct kan worden
geoptimaliseerd.



Analyse naar concentraties van metalen en aanwezigheid van pathogenen of geschiktheid
voor gebruik in andere toepassingen (meststof, biobrandstof, biomolecules, etc)



Onderzoek naar de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn (criteria, registratieplicht voor
algen, reglementering nieuwe voedingsmiddelen,…)



Kosten-baten analyse

Verwachte output:


Expertise over algenkweek met verschillende reststromen als groeimedium



Het Vlaamse productiepotentieel wordt in kaart gebracht



Inzichten in de diverse valorisatiemogelijkheden en waardeketens van algen



Het gebruik van algen in voeder, oa voor aquacultuur, en het effect op dierprestaties en
dierwelzijnsparameters



Een effluent met loosbare kwaliteit



Praktijkervaring van de combinatie pocketvergisting - algenteelt: de elektriciteit en de warmte
van de WKK wordt ter plaatse benut voor de belichting respectievelijk temperatuur van de
reactor, terwijl het digestaat dient als voedingsstroom.



Overzicht wetgeving

Voorbeelden van projecten: : ALG-AD, Hergebruik van spoelwater, Grass2Algae, ProFuture
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Financiering: Interreg NWE (ALG-AD), Vlaanderen Circulair, H2020
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Actie 3.5. Kweek van waterlinzen op nutriëntrijke reststromen
Aanspreekpunt: Inagro (reindert.devlamynck@inagro.be) / UGent (Erik.meers@ugent.be) / Flanders’
FOOD
Betrokken uitvoerders: VIVES
Omschrijving:
De dierlijke productie in Vlaanderen produceert meer mest dan dat
er kan afgezet worden op het aanwezige landbouwareaal. Daarnaast
zijn er ook nutriëntrijke nevenstromen uit aquacultuur en serreteelt.
Een van de mogelijkheden daarbij is het kweken van waterlinzen
(eendenkroos) op reststromen. Daarmee worden enerzijds
reststromen nuttig aangewend en wordt anderzijds lokaal een
eiwitrijke biomassa geproduceerd, als alternatief voor de eiwitten
die worden geïmporteerd uit gebieden waar tropisch regenwoud
moet wijken voor gewasproductie. Ondanks uitvoerig onderzoek, bleef de ontwikkeling van een
waardeketen voor eendenkroos tot op heden uit. In eerste instantie moeten daarom de verschillende
verwerkingsmethodes gevalideerd en de eindproducten gekarakteriseerd worden. Daarbij wordt ook
de techno-economische haalbaarheid van die producten meegenomen. Verder onderzoek en
opschaling naar de verwerking van eendenkroos tot een stabiel te commercialiseren product in food
en feed, moet zo leiden tot de opstart en boost van deze alternatieve eiwitketen.
Vooropgestelde acties:
In kader van verder vooropgesteld onderzoek & ontwikkeling zullen 3 cases worden uitgevoerd via
een VLAIO/LA project overheen 2021-2025.
a. Teelt onder glas: gecontroleerde omstandigheden op pure grondstoffen (humane voeding)
b. Teelt in openlucht: op restwater uit varkensmestverwerking (veevoeding)
c. Teelt in openlucht: op effluent van snoekbaarsteelt (veevoeding)
Naast de teelt wordt er ook verder onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassingen. Er zal
onderzoek worden uitgevoerd op de eiwitextractie en gekeken worden naar het pelletiseren voor
veevoeder (inclusief aquacultuur) en tevens productontwikkeling voor voeding. Hierbij zal gekeken
worden naar : (i) Nutritionele en veiligheidsaspecten, (ii) Wettelijke, economische en technologische
haalbaarheid onderzoeken, (iii) Eiwitrijke reststromen beter valoriseren voor food/feed en (iv)
Valoriseren reststromen ontstaan na eiwitextractie uit de grondstof.
Verwachte output:
1. Proof-of-concept op relevante schaal a.d.h.v. piloot-installatie met monitoring & rapportage
van de productiviteit, nutritionele waarde eendenkroos en techno-economische haalbaarheid.
Nutricycle Vlaanderen is betrokken partij bij de opzet van de ketenbenadering.
2. Opstellen vanuit NutriCycle Vlaanderen van een brochure voor geïnteresseerde telers en voor
eindgebruikers van de eiwitrijke biomassa.
3. Uitbouw van drie demonstratiepilots voor humane voeding (eiwitvervanger) en veevoeder (op
gerecupereerde nutriënten uit landbouw). Nutricycle Vlaanderen verzorgt en ondersteunt
stakeholder interactie en disseminatie.
4. Opzetten samenwerkingen met landbouwers, voeder- & voedingsindustrie voor effectieve
implementatie in de praktijk via de Werkgroep Agro & Voeding van Nutricycle Vlaanderen.
Voorbeelden van projecten: Waardeketen Eendenkroos; LEMNAPRO
Financiering: Vlaanderen Circulair; VLAIO
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Actie 3.6: Kweek van insecten op reststromen
Aanspreekpunt: Strategisch platform insecten
evelien.decuypere@lv.vlaanderen.be )

(Departement

Landbouw

&

Visserij,

Betrokken uitvoerders: Leden van het strategisch platform insecten
Omschrijving: Via insectenteelt kunnen laagwaardige reststromen worden omgezet in hoogwaardige
eiwitten. Het inzetten van laagwaardige reststromen botst evenwel op een aantal logistieke en
juridische struikelblokken. Insecten worden momenteel op Europees vlak als landbouwdieren
beschouwd waardoor hun voeding aan deze wettelijke normering moet voldoen. Hierdoor kunnen een
aantal reststromen niet voor insectenteelt worden gebruikt, terwijl dit voor die stromen nochtans de
meest hoogwaardige valorisatiewijze zou kunnen zijn.
Daarnaast is het belangrijk de insectenkweek zo duurzaam mogelijk te organiseren. Daarom moet
worden onderzocht hoe het residu van insectenkweek (frass) kan worden gevaloriseerd. Frass is een
mengsel van insectenvoer, resten van dode en levende insecten en mest van insecten en een
waardevolle bron van nutriënten en organische koolstof. Het wordt in België beschouwd als een
afvalstof, en valt ook onder de regelgeving dierlijke bijproducten. Hoewel insecten (Europees) onder
de categorie “landbouwdieren” vallen, valt frass niet onder de bevoegdheid van de Mestbank (insecten
zijn niet begrepen onder de definitie “vee” van de Mestbank). Op Europees vlak is men de regelgeving
rond dierlijke bijproducten aan het bekijken, aangezien bij de opmaak van de huidige wetgeving geen
rekening werd gehouden met dit materiaal . Voor rechtstreeks gebruik als bodemverbeterend middel
moet een grondstoffenverklaring worden bekomen; de OVAM vraagt hiervoor steeds een hygiënisatie
van het materiaal (1u op 70°C), in overeenstemming met de Verordening dierlijke bijproducten). De
frass mag ook gecomposteerd/vergist worden in een erkend bedrijf voor dierlijke bijproducten (die
voeren ook een hygiënisatie uit). Bij de hygiënisatie neemt de kwaliteit en hierdoor de waarde van het
product sterk af. Als eerste stap is het belangrijk om de exacte samenstelling van frass beter te leren
kennen alsook de meest geschikte en noodzakelijke hygiënisatie. De hygiënisatie moet enerzijds
voldoende zijn om risico’s te voorkomen maar anderzijds de nutriënten en organische koolstof zoveel
mogelijk behouden.
In de Vlaamse eiwitstrategie, werkgroep reststromen van het Departement Landbouw & Visserij,
wordt momenteel een inventarisatie gemaakt van de reststromen waarop insecten kunnen geteeld
worden.
Vooropgestelde acties:
Onderzoek naar de samenstelling van frass, de mogelijkheid tot scheiding in fracties, de risico’s en de
geschikte en nodige verwerkingsmethoden om de risico’s bij hergebruik te beperken.
In overleg met Dep L & V meewerken aan een inventarisatie reststromen voor kweek insecten.
Verwachte output:
1. Informatie over de exacte samenstelling van het restsubstraat (verschillende species)?
2. Mogelijkheid om frass te scheiden in de verschillende fracties
3. Duidelijk zicht op de eventuele risico’s van het restsubstraat (chemisch, biologisch, ecologisch,
…)?
4. Evaluatie van de verwerkingsmethode, nodig om de risico’s te beperken.
5. Inventaris reststromen kweek insecten
Voorbeelden van projecten: ValuSect, Entomoponics, SUSINCHAIN, Valoresect
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Financiering: OVAM, Interreg, Operationele Groepen, Horizon 2020
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Actie 3.7: Valorisatie van reststromen uit de voedingsindustrie
Aanspreekpunt: Flanders’ FOOD (Lore.Knaepen@flandersfood.com)
Betrokken uitvoerders: ILVO, OWS, Avecom, Greenyard prepared, KULeuven, UGent, UHasselt,
Flanders’ FOOD
Omschrijving: In de voedingsindustrie zijn er nog een aantal onderbenutte reststromen. Recuperatie
van deze stromen kan zorgen voor een kostenbesparingen en een hogere duurzaamheid. Bovendien
is het voor een succesvolle eiwittransitie belangrijk dat ook het eiwitpotentieel van plantaardige
grondstoffen optimaal wordt benut.
Daarom lopen er verschillende onderzoeksprojecten die tot doel hebben om kennis te verwerven over
hoe macronutriënten (eiwitten, polysachariden en lipiden) kunnen gestabiliseerd en geëxtraheerd
worden uit verschillende soorten van biomassa’s via combinaties van eenheidsbewerkingen, die
voorafgaan aan een scheidingsproces en de verdere downstream processing. Daarbij gaat ook
aandacht naar de vermarkting van de geëxtraheerde macronutriënten als functioneel voedings- en/of
dierenvoedingsingrediënt of additief. Via een pilootlijn voor het isoleren en concentreren van
hoogwaardig eiwit uit plantaardige grondstoffen in het plant protein pilot project loopt er ook al meer
toegepast onderzoek.
Vooropgestelde acties:



Het verwerken van de eiwitconcentraten en isolaten in diverse eindproducten.
Onderzoek naar het visualiseren en lokaliseren van macronutriënten in celstructuren
van gekozen modelstromen; daarbij wordt zowel naar eiwitten, koolhydraten als
vetten gekeken.
Onderzoek naar het effectief stabiliseren van macronutriënten in de gekozen
modelstromen in combinatie met het verwerven van kennis over de impact van
eenheidsbewerkingen of combinaties hiervan op de celstructuren en het isoleren van
gestabiliseerde nutriënten uit de nevenstromen;
Onderzoek naar de efficiëntie van verschillende scheidingsprocessen;
Ontwikkelen van een beslissingsboom (= generieke procesontwikkeling);
Valideren/demonstreren van de processchema’s (proof of concept) (= specifieke
procesontwikkeling);
Via een pilootlijn de verschillende processtappen (onthullen, ontvetten, centrifugeren,
decanteren, klaren en opzuiveren) van plantaardige proteïnen gecontroleerd
uitvoeren en optimaliseren.
de ontwikkeling van nieuwe biogebaseerde circulaire meststoffen uit afvalstromen van
groenten en fruit. Vijf verschillende technologieën worden ingezet om groenten- en
fruitafvalstromen om te zetten tot bouwstenen voor innovatieve biogebaseerde
circulaire meststoffen. Een multi-actor-benadering garandeert de potentiële
implementatie, en business modellen worden ontwikkeld.
Valorisatie van resten van voedingsgewassen, zoals de stelen van spruiten, resten van
de witloofteelt, …











Verwachte output:
-

De kennis opgedaan in de pilootinstallatie wordt verder uitgedragen naar verschillende
sectoren in de voedingsindustrie.
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-

De ontwikkeling van een methodologie (een generische beslissingsboom) die leidt tot
innovaties in processchema’s voor de voorbehandeling van verschillende matrices
waardoor macro- en micronutriënten uit nevenstromen efficiënt en rendabel kunnen
worden gescheiden. Deze methodologie vormt een vertrekbasis voor meer toegepast
onderzoekmacronutriënten

-

Vezel- en eiwitrijke ingrediënten voor de voedingsindustrie afgeleid van reststromen uit
de agrovoedingssector

-

Biogebaseerde circulaire meststoffen

Voorbeelden van projecten: H2020 Rustica, EU Green Deal project ZEROW, EffSep, Greenyard
Prepared, Plant Protein Pilot…
Financiering: Europa (H2020), ERA-NET SUSFOOD2, VLAIO, EFRO
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Actie 3.8 Valorisatie reststromen uit akker- en tuinbouw
Aanspreekpunt: Inagro (Info@inagro.be)
Betrokken uitvoerders: UGent, PSKW, PCH, Vlaco, OVAM, praktijkpunt VIB
Omschrijving: Bij intensieve landbouw of gewassen die enkel in specifieke regio’s worden geteeld,
kunnen op een korte tijdsspanne in grote hoeveelheden bepaalde reststromen ontstaan. De bulk
hoeveelheden bieden opportuniteiten om voor deze stromen specifieke valorisatiepistes op te zetten.
Bij vruchtgroenten onder glas (o.a. tomaat, paprika en komkommer) komen meerdere reststromen vrij
op het einde van de teelt. Denk aan loof, substraat en vruchten die niet verkocht worden. De
aanwezigheid van plastic, touwtjes e.a. zorgt namelijk voor uitdagingen bij afvalverwerking. Dat
stimuleert de sector om te blijven zoeken naar duurzame alternatieven voor het loof (tomaat + paprika
+ komkommer) dat jaarlijks wordt geproduceerd in België. Inzetten op systeembenadering is daarom
van belang aangezien zuivere reststromen makkelijker op hoogwaardige wijze kunnen worden
gevaloriseerd. De acties binnen dit thema hebben daarom betrekking tot verschillende sectoren uit de
keten: primaire sector, touwproducenten, constructeurs, verwerkers en industrie.
Vooropgestelde acties:
-

-

-

-

-

Duurzamere teelttechnieken implementeren: alternatieve serreteelttechnieken met
minder/geen gebruik van clips, alternatieven voor nylon touwen en plastic clips, alsook
organische substraten worden in de praktijkcentra (Inagro, PSKW en PCH) gevalideerd.
Het loof van de touwen en clips scheiden: economisch haalbare scheidingstechnieken
worden getest en geselecteerd op hun succes om touwen en clips van het loof te scheiden.
Met het selecteren van de beste techniek zal dit project een belangrijk obstakel
wegwerken.
Nieuwe producten ontwikkelen op basis van het loof: het valoriseren van het loof heeft
als doel een deel van de opbrengst te kunnen terugkoppelen naar de teler via
marktuitbreiding. Om het gebruik van alternatieve touwen en clips en/of
scheidingstechnieken rendabel te maken, is verdere valorisatie van het loof en substraten
noodzakelijk. Het zero-waste project bouwt verder op de valorisatie richting biostimulant,
bionematicide en vezeltoepassingen. In het C-Martlife en het Selova project worden de
mogelijkheden tot professioneel en boerderijcomposteren nader bestudeerd.
Waardeketens uitwerken: Zero-Waste wil een hefboom zijn op het vlak van
samenwerking en waardecreatie door in te spelen op ketenbeheer, logistieke
vraagstukken en circulaire businessmodellen. Binnen Selova worden telers aangemoedigd
om in dialoog te gaan met andere sectoren. Bij het CichOpt project leidde het proces- en
productontwikkeling tot een aantal producten, zoals vezel concentraat, suikerrijke fractie
die succesvol konden worden toegepast.
Communicatie van en naar telers en andere actoren uit de keten

Verwachte output: Het doel van deze actie is de telers van verticale vruchtgroentegewassen helpen
om de transitie te maken naar duurzamere teelttechnieken. Door het wegwerken van een aantal
technische en economische hinderpalen, zullen de telers overschakelen naar het gebruik van
milieuvriendelijkere opbindmaterialen en teeltsubstraten. Daarnaast wordt ingezet op
scheidingstechnieken door een procesinnovatie te implementeren in de groentesector. Door scheiding
willen we een sprong maken naar valorisatie van het sap en de vezels. Dit komt niet alleen de teler ten
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goede, maar ook het imago van de ganse sector. We mikken met deze acties op een glastuinbouw
waarbij alle reststromen grondstof worden. Na afloop van deze actie zal de helft van de bedrijven een
innovatie geïmplementeerd hebben.
Voorbeelden van projecten: Zero-Waste, C-MART Life, Selova, Bio2Bio, InnCoCells, AgriWasteValue,
…
Financiering: VLAIO en co-financierders uit verschillende sectoren, ERA-NET FACCE-Surplus -, Interreg

Links: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/overzicht-gesteunde-la-trajecten-oproep-2020-2021
https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/scholen-groeperingen-vzws-organisaties/europeespartnerschap-voor-innovatie/oproep-2020#SELOVA
https://www.vlaco.be/kenniscentrum/onderzoeksprojecten/c-martlife
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Actie 3.9 Valorisatie van biomassa, niet geschikt voor voeding of voeder
Aanspreekpunt: UGent (RE-Source)
Betrokken uitvoerders: Thomas More, Heirbaut Lv, Anko Projects, United Experts, Inagro, Vlaco, ILVO,
OWS, Avecom
Omschrijving: Een aantal biomassa stromen komen in grote hoeveelheden vrij en vinden momenteel
nog een laagwaardige toepassing. Uit een aantal van die stromen kunnen via bioraffinage nutriënten
of biomolecules worden gerecupereerd.
Bermmaaisel is een reststroom die in grote hoeveelheden vrijkomt, bij het onderhoud van groenzones
en van de randen van landbouwvelden. Voor de valorisatie van maaisel is een eerste raffinagestap
nodig om de vloeibare van de vezelfractie te scheiden. De vloeibare fractie is rijk aan nutriënten die
verder kan worden gevaloriseerd.
Vooropgestelde acties:
-

Voor grassap. De huidige valorisatieroutes die worden onderzocht voor de grasvloeistof zijn (i)
het directe gebruik van de grasvloeistof als groeimedium voor microalgen, zoals onderzocht in
de OG Grass2Algae (gefinancierd door het Departement Landbouw en Visserij), of (ii) de
anaerobe vergisting van de vloeistof om biogas en digestaat te genereren dat verder wordt
gebruikt als meststof, zoals onderzocht in het Grassification project (gefinancierd door EFRO
binnen het Interreg 2Seas Programma). Deze stroom is ook onderzocht als voer voor de teelt
van eiwitrijke insecten binnen het Grassification-project, maar de resultaten waren niet erg
veelbelovend.

Verwachte output:


De verwachte output bestaat erin een waarde te creëren voor grassap, waardoor de raffinage
van maaisel een meer aantrekkelijke business case wordt. Microalgen op deze stroom
gekweekt, zouden als biologisch kunnen worden beschouwd met een hoge marktwaarde.
Daarnaast zou ook het gebruik van deze stroom in de tuinbouw een biologisch label kunnen
krijgen en zou dit de vervanging van minerale meststoffen door biogebaseerde meststoffen
bewerkstelligen.



Er worden economisch leefbare en duurzame alternatieven voor minerale meststoffen
gecreëerd, met dezelfde of toegenomen agronomische waarde.

Voorbeelden van projecten: Grass2Algae, Grassification, …
Financiering: Departement Landbouw & Visserij, Interreg 2-Zeeën Programma (ERDF + co-financiering
van de Provincie Oost-Vlaanderen),
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Actie 4.1 NPK-winning uit afvalwater
Aanspreekpunt: Aquafin (bart.saerens@aquafin.be )
Betrokken uitvoerders: UGent, Detricon, DuCoop, NuReSys
Omschrijving: Ook afvalwaters zijn een niet te verwaarlozen bron van nutriënten. Hoewel de
concentraties aan nutriënten in afvalwaters lager liggen dan in bijvoorbeeld dunne fracties van mest
en digestaat, is de nutriëntenflow van afvalwaters, omwille van de grote volumes, aanzienlijk. Uit de
studie Nutriflow blijkt daarbij dat huishoudelijk afvalwater een belangrijke nutriënten bron is. De
voorbije jaren werd reeds heel wat onderzoek gedaan naar de technische mogelijkheden van Precuperatie. Vooral het economisch en juridisch aspect staan een uitrol van deze recuperatie in de
weg. In de volgende jaren wil Aquafin daarom inzetten op piloot stikstofrecuperatie uit afvalwaterslib,
met oog voor aspecten zoals de terugwinningsefficiëntie, energieverbruik en kosten,
afzetmogelijkheden, emissies naar het milieu, impact op de LCA van de RWZI, en het effect van type
slibwater op bovenstaande aspecten. Concreet worden er in het project WalNUT twee technologieën
bekeken: stripping/scrubbing en de combinatie van “high rate activated sludge” (HRAS) met
adsorptie/ionenuitwisseling. Verder kan in het kader van WalNUT ook K-recuperatie door adsorptie
worden onderzocht. Daarnaast moet ook worden verder gebouwd op de expertise van initiatieven die
de lokale sluiting van waterkringloop van huishoudelijk afvalwater beogen. Inzake industrieel
afvalwater zijn er reeds een aantal succesvolle voorbeelden van P-recuperatie uit afvalwater in de
aardappelindustrie en moet worden onderzocht hoe deze ervaring kan worden gerepliceerd naar
andere spelers.
Vooropgestelde acties:
Stripping/scrubbing: aankoop van een pilootinstallatie (afgerond), opstart en testfase, afwikkeling van
het onderzoeksplan, eventuele verhuis naar een tweede testlocatie (te bepalen), inzet in het Europees
onderzoeksproject WalNUT (H2020).
HRAS + adsorptie: labotesten voor bepalen van optimale configuratie, ontwerp van de pilootinstallatie,
demonstratie en validatie met piloottesten.
Vergelijking en evaluatie van voormelde technologieën
Innovatief en circulair beheer van afvalwater afkomstig van residentiële woningen of
bedrijfsgebouwen met maximaal hergebruik van het water en recuperatie van warmte en nutriënten,
dit laatste onder de vorm van struvietproductie.
Afzet van struviet ontwikkelen: marketing, wettelijke aspecten.
Verwachte output:


Rapport van de onderzoeksbevindingen van het (intern) Aquafin-onderzoek.



Rapporten van de onderzoeksbevindingen van het Europees project WalNUT.



Demosite aan de Gentse dokken



Communicatie: Fact sheets over de verschillende aspecten van de residentiële
afvalwaterrecuperatie; disseminatie via website en andere kanalen om de replicatie op andere
sites te initiëren

Voorbeelden van projecten: WalNUT, Run4life, NEREUS, …
Financiering: onderzoeksbudget Aquafin + gedeeltelijke financiering door WalNUT, Nereus project,
Run4Life
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Actie 4.2 Gebruik van gezuiverd afvalwater als alternatieve waterbron voor fertigatie in de landbouw
Aanspreekpunt: VMM (k.vandenbelt@vmm.be en Aquafin (bart.saerens@aquafin.be )
Betrokken uitvoerders: Potentiële leveranciers uit het agrovoedingssysteem en afnemers
(landbouwers, inclusief sectorverenigingen), Aquafin, Waterloopbeheerders, VLAKWA, DLV, Inagro,
ILVO, VMM , VCM
Omschrijving: Het gezuiverd effluent afkomstig van waterzuiveringsinstallaties kan een alternatieve
waterbron zijn voor diverse toepassingen. Hergebruik van afvalwater kan enkel worden toegelaten
mits aan de nodige kwaliteitsgaranties is voldaan met zowel aandacht voor menselijke gezondheid als
milieu. Op basis van een risico-analyse zal bepaald moeten worden voor welke toepassing het gebruik
van gezuiverd effluent geschikt is. Hierbij moet er aandacht zijn voor zowel de potentiële risico’s van
polluenten, microbiologie als de aanwezigheid van nutriënten. Waterhergebruik omvat dus veel
facetten, maar binnen deze actie via het platform Nutricycle wordt er specifiek gefocust op de
nutriënten en het hergebruik van nutriëntenhouden afvalwater.
Vooropgestelde acties:


Uitwerken van een Vlaams wettelijk kader op basis van Europese verordening 2020/741
(VMM: ongoing),



Duidelijkheid creëren over het omslagpunt afvalwater versus water en water versus
nutriëntenhoudende stroom/bemesting



Kwaliteitsproblemen (cfr. Aanwezigheid van zouten) verder monitoren en technoeconomische oplossingen onderzoeken.



Problematiek van de organische micropolluenten verder in kaart brengen



Opvolgen en bundeling van initiatieven



Interne handleiding voor het evalueren van de haalbaarheid van hergebruikcases (Aquafin:
ongoing)



Ontwikkeling van kennis over praktische uitvoerbaarheid (Aquafin + sectororganisaties +
potentiële afnemers)

Verwachte output:
Kader voor effluenthergebruik met aandacht voor potentiële risico’s van polluenten, microbiologie en
nutriënten.
Handleiding voor praktische uitvoering, met aanwijzing van aandachtspunten en technieken
Voorbeelden van projecten: AWAIR, Irrigatie 2.0, B-WaterSmart, SuWaNu Europe (afgerond),
Waterketen, EIP OG Hiatus, allerlei concrete initiatieven
Financiering: Onderzoeksbudget Aquafin en sectororganisaties, , bijdrage van potentiële afnemers
Links:
https://www.proefstation.be/project/awair,
https://b-watersmart.eu/,
https://vlakwa.be/nl/projecten/waar-wanneer-met-welk-water-irrigeren,
https://www.vmm.be/water/afvalwater/gezuiverd-afvalwater-aanbieden,
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/hiatus-hergebruik-water-uit-mest
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Actie 4.3 Verminderen van de nutriëntendruk
afvalwaters/effluenten/sappen
Aanspreekpunt: VLAKWA (vd@vlakwa.be , cb@vlakwa.be )

naar

het

milieu

uit

agrarische

Betrokken uitvoerders: UGent (Re-Source), PCS, KU Leuven, Inagro, Rietland Agro, Pro Natura, diverse
landbouwbedrijven,
Omschrijving: Op het landbouwbedrijf ontstaan verschillende waterstromen. Dit zijn zowel
afvalwaters als stromen afkomstig van welbepaalde processen, zoals spuistromen, spoelwaters van
het melkhuisje, als meer diffuse stromen zoals erfsappen en drainagestromen.
De grote variëteit aan stromen, vergt ook een aanpak via diverse acties. Deze actie wil de technologie
voor het verwijderen en recupereren van fosfor (P) en stikstof (N) uit agrarische reststromen, zoals
drainagewater en spuistromen, ontwikkelen. Door het inzetten van deze technologieën kan de
nutriëntenemissie naar het oppervlaktewater verder gereduceerd worden, waarbij de
landbouwproductiviteit op het huidige niveau behouden blijft. Voor P-verwijdering zijn er een aantal
filtertechnologieën die hun effectiviteit al hebben bewezen op labo- en kleine pilotschaal, maar nog
niet werden opgeschaald. Voor N-verwijdering wordt de keuze van de opties voor een stuk bepaald
door de beschikbare oppervlakte. Bij voldoende beschikbare oppervlakte biedt een constructed
wetland het belangrijke voordeel dat het een duidelijke meerwaarde biedt naar landschaps- en
biodiversiteitsontwikkeling. De belangrijkste doelstelling van deze actie is het stimuleren van
uitwisseling van kennis en het gezamenlijk ontwikkelen van kosteneffectieve technologieën gericht op
N- en P- verwijdering voor verschillende situaties en regio’s.
Vooropgestelde acties:
Meewerken aan BBT en de daaruit voortvloeiende acties voor het voorkomen van afstromen van
erfsappen
P-verwijdering


Via veldtesten op 8 locaties in België, Denemarken worden verschillende filtermaterialen en
technologieën uitgetest.



Er wordt ook gekeken of en hoe de filters kunnen worden geregenereerd en of de nutriënten
daarbij kunnen worden gerecupereerd.

N-verwijdering


Verder uittesten van N-verwijderingstechnieken op hun robuustheid (MBBR, constructed
wetland en houtsnipperfilter)

Verwachte output:


Resultaten van de filtertesten, met aanduiding van de mogelijke combinaties voor optimale
nutriëntverwijdering



Het regenereren van verzadigde filtermaterialen zodat ze kunnen hergebruikt worden.



Uitschrijven van een handleiding voor beleidsmakers die hun stapsgewijs zal uitleggen op
welke locaties ze bij voorkeur

bepaalde filtertechnologie moeten plaatsen om de

waterkwaliteit in het stroomgebied te verbeteren.

Met steun van

Page 77 of 85



Inrichten van constructed wetlands en het uitwisselen van informatie hieromtrent (o.a. ook
met UROS voor modellering).



Het verkennen van financiële modellen voor filtersystemen.

Voorbeelden van projecten: NuReDrain (2.0), nieuw op te starten projecten
Financiering: Interreg North Sea Region, nieuwe projecten
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Actie 5.1: Uitloging van P uit organische materialen (slib, mest, digestaat) gericht op P-recuperatie
enerzijds en de productie van een P-arm organische bodemverbeteraar anderzijds
Aanspreekpunt: Universiteit Gent (erik.meers@ugent.be)
Betrokken uitvoerders: Universiteit Gent, VCM, Biogas-E
Omschrijving: De Vlaamse bemestingsnormen zijn ingesteld op maximaal toelaatbare gift van N en P.
Organisch materiaal, zoals waterzuiveringsslib, mest of digestaat is gekenmerkt door een verhoogde P
gehalte waardoor men er slechts relatief beperkte hoeveelheden op land mogen worden afgezet
alvorens de norm te bereiken. Dat betekent dat deze organische materialen niet gewenst en dus niet
geschikt zijn voor afzet op Vlaamse landbouwbodem wanneer beschouwd vanuit het perspectief van
P bemesting (door reeds hoge aanwezigheid van P in onze bodems). Niettemin hebben deze zelfde
Vlaamse bodems een uitgesproken nood aan organische koolstof opbouw voor het handhaven van
onze bodemstructuur, bodemleven en algemene bodemfertiliteit. Een schijnbare tegenstelling dus :
door de hogere P in dergelijke stromen is afzet in Vlaanderen minder geschikt, doch door het
progressief verlies aan bodem organisch materiaal is er een duidelijke nood aan verhoogde input aan
OC in onze landbouwbodems.
Eén en ander kan verholpen worden door de C en de P in deze stromen te ‘ontkoppelen’, door de P uit
te logen (via bio-leaching of uitloging door gebruikmaking van zuren) en vervolgens deze te
recupereren als P-precipitaat (Ca-P, struviet of ander). Het organisch materiaal na P-uitloging kan dan
een geschikt organisch bodemverbeterend middel vormen voor lokaal gebruik, terwijl de
gerecupereerde P kan opgewerkt worden voor export buiten Vlaanderen.
Vooropgestelde acties:
 Opnemen van dit principe in labo-beoordelingen via doctoraten of Master thesissen
 Opschalen van meest geschikte beproefde methodes uit labo-schaal opschalen naar relevante
schaal
 Beoordeling van P-arm organisch materiaal voor opbouw “Effectief Organische Koolstof”
gericht op bodemverbetering – dit aan de hand van incubatie proeven, simulatiemodellen en
veldproef evaluatie
Verwachte output:



Wetenschappelijke artikels met beoordeling technische haalbaarheid P-uitloging uit mest,
digestaat of waterzuiveringsslib
Nastreven schaalverhoging met Vlaamse praktijkpartners via gerichte Vlaamse projecten (vb.
VLAIO, Vlaanderen Circulair, L&V…)

Voorbeelden van projecten: H2020-Nutri2Cycle, BioDEN
Financiering: Horizon 2020
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Actie 5.2: Stimuleren opbouw organische koolstof uit o.a. (opgewerkte) organische reststromen als
maatregel in klimaatbestrijding alsook ter bevordering bodemkwaliteit en -fertiliteit
Aanspreekpunt: Inagro (info@inagro.be)
Betrokken uitvoerders: Inagro, Dept omgeving , Innovatiesteunpunt, Vlaco, ILVO, BDB, INBO, Dept.
Omgeving-VPO, PCH, PCF
Omschrijving: De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden - en zo
klimaatopwarming tegen te gaan - maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems.
Carbon Farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te
binden in landbouwbodems. Meer koolstof in de bodem is ook goed voor de landbouwer. Het levert
een betere bodemvruchtbaarheid, weerbare gewassen, meer biodiversiteit, minder erosie, een
verhoogd waterhoudend vermogen en een betere opname van nutriënten door de plant op. Door
koolstof op te slaan in de bodem kan de landbouwsector zich ook beter wapenen tegen extreme
weersomstandigheden en de impact van klimaatwijzigingen.
Vooropgestelde acties:
Koolstofopbouw kan gebeuren op verschillende manieren, waarvan hieronder de belangrijkste voor
Vlaanderen toepasbare en laagdrempelige maatregelen:


Groenbedekkers en onderzaai maximaal inzetten



Een verruimde teeltrotatie toepassen



Organische mest gebruiken



Compost gebruiken



Grasland aangepast beheren



Gebruik van Biochar als bodemadditief

Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt binnen koolstofbewuste landbouw het implementeren van
technieken die de natuurlijke afbraak van koolstof afremmen (zoals bv. niet-kerende
grondbewerkingen en gereduceerde bodembewerkingen), zodat de bodemstructuur maximaal
behouden blijft. Via gerichte communicatie en publicaties worden deze technieken gecommuniceerd
naar belangrijke stakeholders, in de eerste plaats landbouwers.
Verwachte output:
1. Kennis aanreiken aan zoveel mogelijk landbouwers over de toestand van hun grond en hoe die
te verbeteren.
2. Lerende netwerken opvolgen
3. Organisatie demonstraties
4. Verdienmodellen binnen en buiten de agro-keten opzetten om CO2-binding onder de vorm van
koolstofopslag te realiseren
5. Bedrijfswerking in de praktijk waarbij biochar ingang vindt in de conventionele landbouw via
(i) onderzoek, (ii) implementatie bij wijze van validatie & demonstratie (pilootschaal), (iii)
commerciële uitvoering.
Voorbeelden van projecten: Carbon Farming, Bodemkwaliteit als sleutelfactor in adaptatie voor
klimaatverandering, Horti-BlueC, Bi-o-ptimal@work, BASTA, …
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Financiering: Interreg North Sea, Dept L&V, VLAIO, PDPO

Actie 5.3: Vervanging van veen door gerecupereerde organische substraten in groeimedia
Aanspreekpunt: ILVO
Betrokken uitvoerders: PCS, KU Leuven, Agaris, PCH, OVAM, Vlaco, Inagro
Omschrijving: Knelpunten wegwerken en nieuwe oplossingen voorstellen meer duurzame groeimedia
in de tuinbouw.
Vooropgestelde acties: optimaliseren van afvalbehandeling en verwerkingstechnieken waardoor
innovatieve materialen bekomen worden die gebruikt kunnen worden in substraatteelten in plaats van
veen (zoals compost, biochar, chitine en plantenvezels). Dit gebeurt via labotesten, piloottesten en
samenwerkingsplatformen. De bekomen materialen worden getest in labosetting en op grotere schaal
in serres. Voor deze actie wordt ook afgestemd met OVAM, meer bepaald inzake actie ‘2.3.3.
Teeltsubstraten voor de hobby en professionele sector verduurzamen’ van het Actieplan
voedselverlies en biomassa 2021 -2025 en actie 12.1 van het C-Mart Life project. De oplossingen voor
meer duurzame groeimedia die uit Horti-BlueC en Bi-o-ptimal@work komen, kunnen dienen als input
voor de overeenkomst met de sector, die OVAM momenteel aan het voorbereiden is.


Het stimuleren van het gebruik van compost en beheerresten in de sierteelt zowel voor
vollegrondsteelten als voor containerteelten door screenen van het potentieel van compost
en beheerresten voor de sierteelt: karakteristieken meten en scoren, en eventueel aanpassen
via gerichte acties (bijvoorbeeld aanzuren); nagaan van de kolonisatie mogelijkheden voor
commercieel beschikbare micro-organismen; het potentieel van compost en beheerresten in
de sierteelt demonstreren via pot- en veldproeven

Verwachte output: de ontwikkeling van een nieuw serreconcept dat een 30% reductie fossiele
brandstoffen, 30% reductie in toepassing gewasbeschermingsmiddelen, 30% veenvervanging beoogt
Voorbeelden van projecten: Horti-BlueC, Bi-o-ptimal@work, Cmartlife
Financiering: 2 Seas Interreg
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Actie 5.4: Informatieverschaffing aan landbouwers over RENURE-producten en nieuwe organo-minerale
meststoffen, groeisubstraten en bodemverbeterende middelen die (ikv de nieuwe EU regelgeving)
producten uit primaire grondstoffen kunnen vervangen in Vlaanderen
Aanspreekpunt: Nutricycle Vlaanderen (nutricycle.vlaanderen@ugent.be)
Betrokken uitvoerders: UGent, VCM, VLACO, Biogas-E, Boerenbond, ABS, ILVO, B3W, Inagro, UE, …
Omschrijving: Naast het beleidsmatige aspect, dewelke de wettelijke mogelijkheid moet scheppen om
RENURE producten afgeleid uit dierlijke mest te gebruiken als volwaardige minerale meststof (zonder
statuut ‘dierlijke mest’), dient er ook voldoende informatie verschaft te worden aan landbouwers om
deze eindgebruikers ook vertrouwd te maken met dit nieuw gamma aan bemestingsproducten, de
wettelijke mogelijkheden rond het gebruik, praktische aspecten en randvoorwaarden bij diens
toepassing. Momenteel kunnen deze producten al worden ingezet binnen de grens van de dierlijke
mest (170 kg Ntot/ha). Ook over andere nieuwe meststoffen en bodem verbeterende middelen, die
niet onder de RENURE criteria vallen, zal er informatie worden verspreid.
Vooropgestelde acties: Vanuit Nutricycle Vlaanderen zal er samen met middenveldorganisaties en
landbouwpraktijkcentra gewerkt worden aan een serie doelgroepgerichte documenten, in de vorm
van brochures en ‘factsheets’. Daarnaast zullen er ook workshops/webinars georganiseerd worden
alsook demonstratiemomenten voor landbouwers ten velde.
Verwachte output:
1. Gerichte communicatie aan de hand van brochures naar diverse
stakeholders over het gebruik van biogebaseerde en/of gerecupereerde
producten. Hierbij als eerste voorbeeld de inzet van ammoniumsulfaat
geproduceerd uit (zure) luchtwassing van stallen, drogers of gekoppeld aan
stripping/scrubbing12. Uit te breiden naar andere RENURE-producten die
momenteel al beschikbaar zijn en kunnen gebruikt worden binnen de 170
kg Ntot/ha. Deze brochures zijn gericht op de gebruikers van de
biogebaseerde meststoffen met nuttige informatie inzake samenstelling,
toepassingswijze, opslag, stabiliteit, kostenplaatje, … In het kader van een aantal lopende
Europese projecten wordt er onderzoek verricht naar gerecupereerde stikstof dewelke
vervolgens opgewerkt wordt tot kunstmestkwaliteit. Dit onderzoek vindt voor het
leeuwendeel echter plaats in een Engelstalige context. De toegevoegde waarde van Nutricycle
Vlaanderen bestaat erin om Engelse publicaties (in vorm van wetenschappelijke artikels,
project deliverables, rapporten,…) om te zetten naar Vlaamse taal en context
2. Organisatie van minimaal 5 workshops of webinars voor landbouwers met inbreng van
expertise van kenniscentra, landbouwpraktijkcentra, middenveldorganisaties en landbouwers
omtrent de biogebaseerde en/of gerecupereerde producten. Hier wordt gedetailleerde
informatie verschaft omtrent samenstelling, gebruiksmogelijkheden en -voorwaarden en
achtergrondinformatie op basis van voorafgaande ervaring in vergelijking met
bemestingsregimes gebaseerd op minerale mest uit kunstmest.
Voorbeelden van projecten: Systemic, Phos4You, Nutriman, Nutri2Cycle, Fertimanure, AgRefine,
Nitroman, ReNu2Farm, RENURE…
Financiering: Nutricycle werkingskosten en projectwerking

12

https://nutricycle.vlaanderen/wp-content/uploads/2021/03/Brochure-Ammoniumsulfaat-1.pdf
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Actie 5.5: Wetenschappelijk onderzoek naar agronomische en milieutechnische performantie van
biogebaseerde minerale stikstofbemesters (N) met specifieke aandacht voor veldvalidatie
Aanspreekpunt: Universiteit Gent (erik.meers@ugent.be)
Betrokken uitvoerders: universiteiten en landbouwpraktijkcentra (UGent, Inagro, ILVO, PCS, PCG, …),
Vlaco
Omschrijving: Alvorens opgewerkte producten als volwaardige minerale meststof kunnen worden
gepromoot, dient hun werkzaamheid en doeltreffendheid zowel op agronomisch alsook
milieutechnisch vlak op wetenschappelijke wijze onafhankelijk te worden onderzocht en aangetoond.
Wijzigingen in wettelijke kaders dienen voldoende gefundeerd te zijn op wetenschappelijk onderzoek,
terwijl deze veldvalidatie vervolgens ook naar informatieverschaffing van eindgebruiker (in
ondersteuning van Actie 1.2. en 5.4.) dient te worden ingezet. Ook moet de producent een constante
en uniforme samenstelling kunnen verzekeren om het vertrouwen van de eindgebruiker in
biogebaseerde mestproducten te kunnen winnen. Het gebruiksgemak (opslag, logistiek, …) is hierbij
eveneens een belangrijk element.
Vooropgestelde acties:
1. Opvolging van stikstofverliezen door vervluchtiging van ammoniakale stikstof of lachgas aan
de hand van gas-uitwisselingsmetingen wanneer biogebaseerde N-bemesters vergeleken
worden met dierlijke mest, digestaat en kunstmest-N.
2. Opvolgen van de kwaliteit (variatie in samenstelling, stabiliteit) van de biogebaseerde minerale
N-meststoffen:
a) Uitvoeren van een grondige literatuurstudie van alle reeds beschikbare informatie
b) Het opvolgen van en interageren met living labs
c) Het afnemen van interviews met analyselabo’s en producenten
d) Het onderzoeken van de mogelijkheden voor certificering van dergelijke producten
3. Opbouwen van praktijkervaring in reële condities (bemestingsregimes en -wijze, opslag en
transport).
Verwachte output:
Wetenschappelijke artikels & doctoraten met specifieke informatie omtrent vrijstelling /
werkzaamheid, agronomische & milieutechnische performantie uit lopende projecten. Nutricycle
Vlaanderen zal dit ‘vertalen’ naar de Vlaamse context met aandacht voor de impact op de
nutriëntenkringlopen en dit ter beschikking stellen voor beleidsondersteuning (Actie 1.1.) en voor
informatie op maat van eindgebruikers (o.a. Actie 1.2.). Voor deze laatste groep zal deze actie
eveneens gekoppeld worden aan veldproefbezoeken met praktische inslag en verslagen in de vakpers.
Voorbeelden van projecten: Systemic, Nutri2Cycle, FertiManure, ReNu2Farm, Nitroman, RENURE,
BioDEN, …
Financiering: projectwerking
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Actie 5.6 Stimulering door markt matchmaking van producenten en gebruikers van biogebaseerde
meststoffen
Aanspreekpunt: VCM (info@vcm-mestverwerking.be)
Betrokken uitvoerders: Nutricycle Vlaanderen, SmartSymbiose, UGent ,VCM
Omschrijving: Naast het op punt stellen van de technologie van nutriëntrecuperatietechnieken,
moeten de gerecupereerde nutriënten ook voldoende afzetmogelijkheden hebben. Deze afzet kan
zowel binnen als buiten de landbouw plaatsvinden (zie ook acties 2.2 en 2.10).
Als de ‘Techniek in opkomst’ stripping-scrubbing breder uitgerold wordt in Vlaanderen, zal het aanbod
aan ammoniumzouten (ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat, zowel afkomstig van mestscrubbing
als van chemische luchtwassers) toenemen. Bij gebruik van andere tegenzuren kunnen ook andere
ammoniumzouten geproduceerd worden. Een ander voorbeeld is het ammoniumwater dat ontstaat
na doorgedreven zuivering van digestaat.
Vooropgestelde acties:
Van de herwonnen meststoffen de mogelijke afzetpistes inventariseren. Zo kunnen ammoniumzouten
niet enkel als meststof maar ook als additief in de waterzuivering en in een aantal industriële
toepassingen worden gebruikt.
Naast gebruiksopties, moet ook de afzet, logistiek en verhandeling van deze producten
geoptimaliseerd worden.
Voor ammoniumsulfaat afkomstig van luchtwassers werden al een aantal maatregelen getroffen om
de afzet te faciliteren: de VCM-website bevat reeds een kaart met aanbieders van ammoniumsulfaat
uit chemische luchtwassers; deze kaart zal verder geüpdatet worden met de gegevens van aanbieders
van ammoniumzouten uit stripping-scrubbing die dit wensen (en hiermee akkoord gaan); er is een
VCM-rekentool voor spuiwater die eventueel ook aangepast kan worden met de gegevens over
ammoniumzouten uit stripping-scrubbing (Zie ook actie 2.9).
Verwachte output:
o

Kaart met aanbieders van ammoniumzouten uit stripping-scrubbing en chemische
luchtwassers op de website van VCM

o

Rekentool voor verschillende spuiwaters (berekening kost toepassing spuiwater vs kunstmest
of kunstmest + spuiwater)

o

Brochure over verwachte logistiek en verhandeling van spuiwaters

Voorbeelden van projecten: NITROMAN, BioDEN
Financiering: Projectwerking, reguliere werking VCM
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