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Inleiding
In Vlaanderen, een nitraatgevoelige zone volgens de Nitraatrichtlijn, mag dierlijke mest
toegediend worden tot de limiet van 170 kg dierlijke stikstof per hectare en per jaar.
Gelet op het bemestingsadvies voor een bepaald gewas op een specifieke bodem, is
het vaak nodig om, bovenop die 170 kg N/ha, extra stikstof (N) aan te voeren. Dit
gebeurt dan veelal onder de vorm van kunstmest.
Wegens de toenemende kunstmestprijzen wordt het voor landbouwers steeds
moeilijker en duurder om aan voldoende kunstmest te geraken. Bovendien is het om
geopolitieke redenen aangewezen om meer zelfvoorzienend te zijn op dat vlak. Dit
stimuleert de zoektocht naar goedkopere en duurzame alternatieven. Via deze
brochure bieden we daarom een overzicht van herwonnen N meststoffen. Deze
producten die het resultaat zijn van N-verwijdering hetzij in chemische luchtwassers, bij
de be- of verwerking van mest of de verwerking van organisch-biologisch afval, hebben
een hoger mineraal, dus plantopneembaar N-gehalte dan ruwe dierlijke mest. Een
aantal van deze producten hebben het statuut “kunstmest” en kunnen dus toegepast
worden bovenop de norm van 170 kg dierlijke N/ha.
Andere producten behouden vooralsnog het statuut dierlijke mest, maar uitgebreid
Europees onderzoek legde al de basis voor een aanpassing van dit statuut voor een
aantal van deze producten door uitwerking van de RENURE criteria. Hoewel voor hun
gebruik momenteel dus de bovengrens van 170 kg dierlijke N/ha geldt, kan de hogere
werkzaamheid van deze producten een belangrijke reden zijn om ze te gebruiken ter
vervanging van dierlijke mest. In gewassen waar vooral kunstmest wordt gebruikt,
kunnen deze meststoffen namelijk zorgen voor kostenbesparing en voor het sluiten
van de N-kringloop binnen de landbouw.
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Herwonnen meststoffen met het statuut van
kunstmest of andere mest
Spuiwaters
Spuiwaters uit chemische wassers (ammoniumsulfaat)
Spuiwater uit chemische wassers (ammoniumsulfaat) kan toegepast worden als
kunstmest in Vlaanderen. Het gebruik moet dan ook bijgehouden worden in het
kunstmestregister. Het is een vloeibaar product en bevat 4 tot 7% N en 12 tot 18%
2SO4
Het project UNIR onderzocht het gebruik en de economische voordelen van dit
product. Meer info over de productie en het product vind je ook in onze brochure
‘Ammoniumsulfaat’. Ook bij B3W is er heel wat informatie beschikbaar over de
toepassing van spuiwater.

© Inagro
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Spuiwaters uit biologische luchtwassers
Ook spuiwater uit biologische luchtwassers wordt gecategoriseerd als ‘andere
meststof’. Het bevat voornamelijk nitraatstikstof, omdat ammoniakale stikstof door
micro-organismen werd omgezet tot nitraat. De totale stikstofconcentratie is relatief
laag. Je vindt meer info in de brochure ‘Een luchtwasser: wat nu?’.

Herwonnen meststoffen op basis van organischbiologisch afval (exclusief mest)
Digestaat
Een meststof geproduceerd in een installatie die geen dierlijke mest verwerkt,
beschouwt men als ‘andere mest’. Het kan gaan om digestaat (ruw, dunne fractie of
dikke fractie) uit een vergister waar enkel plantaardige reststromen worden verwerkt of
een product uit de verdere verwerking van plantaardig digestaat. Deze meststof kan
naast N ook P, K en organische stof bevatten. Meer informatie over de types,
samenstelling en het gebruik van digestaat(producten) vind je in onze brochure
‘Digestaat’.

Compost

© Inagro

De compostering van organisch-biologisch afval levert compost op. Dit is een
bodemverbeteraar met een hoog stabiel organische stofgehalte en bevat ook
nutriënten die geleidelijk beschikbaar komen voor de planten. De gemiddelde
samenstelling van compost vind je terug op de website van Vlaco.
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Herwonnen meststoffen op basis van dierlijke mest
Herwonnen meststoffen met potentieel om te
voldoen aan de RENURE criteria
Wat zijn de RENURE-criteria?
Het erkennen van kunstmestvervangers is een belangrijke stap om meer gebruik te
kunnen maken van herwonnen meststoffen. Het SAFEMANURE-onderzoek van de
Europese Commissie (Joint Research Center) heeft criteria opgesteld waar deze
herwonnen stikstofhoudende meststoffen uit dierlijke mest aan moeten voldoen. De
onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd. Dit is een belangrijke stap richting
uiteindelijke toelating van kunstmestvervangers bovenop de norm voor N uit dierlijke
mest.

De officiële term voor kunstmestvervangers is RENURE: REcovered Nitrogen from
manURE. De term geeft het aan: het gaat om stikstofhoudende meststoffen die
gewonnen worden uit dierlijke mest, of digestaat waar dierlijke mest voor is gebruikt.
RENURE-producten zijn alle producten door een fysisch, chemisch of biologisch proces
uit dierlijke mest gewonnen, met een hoge werkzame (minerale) stikstofinhoud en
stabiele kwaliteit, die voldoen aan de in 2020 gepubliceerde ‘RENURE-criteria’ 1:

© Inagro

RENURE-producten hebben een minerale N:totale N ratio van gelijk aan of meer
dan 90% of een totale organische koolstof:totale N ratio van minder of gelijk aan 3.
Deze ratio wordt gecorrigeerd voor elk geconcentreerd stikstofproduct dat
toegevoegd is tijdens het productieproces en niet afkomstig is van dierlijke mest.
In RENURE-producten is het gehalte koper en zink beperkt tot 300 mg Cu/kg DS en
800 mg Zn/kg DS, respectievelijk.
Daarnaast wordt er verwezen naar het beleid op lidstaatniveau om
nutriëntenverliezen en ammoniakale emissies te voorkomen bij toepassing en
opslag van de producten. De ammoniakemissiearme aanwending van de
producten met relatief hoge N
-gehalten en pH > 5,5 is dan ook een belangrijk
amm
criterium.

1 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121636
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Welke producten hebben potentieel om aan die RENUREcriteria te voldoen?
Aan deze criteria kunnen meerdere producten voldoen, waarbij elk product zijn
specifieke eigenschappen heeft:
Ammoniumzouten: deze zijn het resultaat van stripping & scrubbing van de dunne
fractie van mest en/of digestaat waarbij de ammoniak na wassing met een
tegenzuur wordt omgezet in een ammoniumzout. De resulterende
ammoniumnitraat- en ammoniumsulfaatoplossingen hebben een NPK-verhouding
van 15-0-0 en 8-0-0, respectievelijk. Meer info over het productieproces en
samenstelling vind je in de factsheet van het Nitroman-project;
Mineralenconcentraten: deze zijn afkomstig van een doorgedreven scheiding door
membraanfiltratie en omgekeerde osmose van de dunne fractie van mest en/of
digestaat. Indien er geen indamping plaatsvindt, heeft het concentraat heeft een
NPK-verhouding van 1-0-1. In geval van indamping kunnen hogere
nutriëntengehaltes worden verkregen. Meer info over het productieproces en
samenstelling vind je in de factsheet van het Nitroman-project;
Digestaat: als dierlijke mest vergist wordt, al dan niet samen met andere organische
biologische afvalstromen in een co-vergistingsinstallatie, dan wordt het product
(digestaat) als dierlijke mest beschouwd. Tijdens de vergisting wordt organische stof
afgebroken, waardoor het gehalte minerale stikstof in het digestaat hoger ligt dan
in de verwerkte stromen. De samenstelling van digestaat is afhankelijk van de
gebruikte inputstromen en eventuele nabehandelingstechnieken. In een aantal
gevallen voldoet ook de dunne fractie van digestaat (na doorgedreven scheiding)
aan de RENURE-criteria. Meer informatie over het gebruik van digestaat(producten)
vind je in onze brochure ‘Digestaat’.
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Hoe kan ik vandaag al RENURE-producten gebruiken en
waar vind ik die?
Tot op vandaag zijn de RENURE-criteria echter nog niet opgenomen in Europese
wetgeving, wat betekent dat voormelde meststoffen nog beschouwd worden als
dierlijke mest. Maar ook binnen die 170 kg N/ha kunnen deze producten al ter
vervanging van kunstmest worden ingezet, in teelten waar hoofdzakelijk kunstmest
gebruikt wordt (bv. graanteelt). In de nitraatcommissie van de Europese unie, verdedigt
VLM de omzetting van de RENURE-criteria in EU-wetgeving en bespreekt de
mogelijkheden om voor regio Vlaanderen een derogatie aan te vragen.
Het aanbod aan RENURE-producten is momenteel nog beperkt, net omdat relatief
dure technologieën nodig zijn voor de productie, terwijl de producten nog steeds
onder de voorwaarden van dierlijke mest moeten toegepast worden, wat invloed heeft
op de afzetmarkt- en prijzen. Bovendien ondervinden heel wat pioniers moeilijkheden
bij het verkrijgen van een vergunning voor hun installatie, onder andere door het
tijdelijk stikstofkader.
De op vandaag geproduceerde RENURE-producten worden afgezet buiten de
landbouw, worden gemengd met dikke fractie die na hygiënisatie naar het buitenland
geëxporteerd wordt, of worden beperkt toegepast in het kader van wetenschappelijk
onderzoek. Na een aantal jaar proefveldonderzoek, wordt nu, binnen de EIP
Operationele Groep RENURE, gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het gebruik in reële
praktijkomstandigheden geëvalueerd zodat men praktijkervaring opbouwt en het
vertrouwen in de RENURE-producten verder groeit.

Andere uit mest herwonnen meststoffen
Dunne en dikke fractie na scheiding
Als drijfmest of ruw digestaat uit een co-vergister, waarin ook dierlijke mest werd
verwerkt, gescheiden wordt, verkrijgt men een dunne fractie waarin voornamelijk
stikstof en kalium vervat zitten en een dikke fractie waarin fosfaat en organische stof
zijn geconcentreerd.
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Deze producten hebben het statuut dierlijke mest en hun gebruik als meststof is dus
aan dezelfde gebruiksvoorwaarden als dierlijke mest onderworpen. De samenstelling
van de dunne fractie is afhankelijk van het type mest, de ouderdom van de mest, het
type scheiding (centrifuge of vijzelpers, toevoeging van polymeren),…
Het gebruik en de verwachtte samenstelling van beide fracties komt aan bod in de
literatuurstudie die opgemaakt werd in kader van het Leader Haspengouw project
‘Dikke fractie als boost voor organische stof’. Ook bij B3W is er heel wat informatie
beschikbaar over de toepassing van dunne fractie.

Tabel 1: Gemiddelde samenstelling van de dunne en dikke fractie na mestscheiding
van varkens- en runderdrijfmest
Scheidings
techniek

Varkensdrijfmest

Centrifuge

Vijzelpers

Runderdrijfmest

Centrifuge

Vijzelpers

DS(kg
DS/ton)

OS(kg
OS/ton)

Ntot (kg
N/ton)

Nmin(kg
NH3-N/ton)

P(kg
P2O5/ton)

Dikke
Fractie

278,4

240,6

12,1

6,0

17,9

0,7

5,7

Dunne
Fractie

28,5

19,6

5,6

3,8

0,9

5,9

5,0

Dikke
Fractie

297,7

244,7

8,4

4,4

6,3

1,3

4,7

Dunne
Fractie

50,4

34,3

5,5

4,0

3,1

1,8

5,4

Dikke
Fractie

235,6

218,7

7,1

2,0

6,1

1,2

7,1

Dunne
Fractie

33,8

23,9

2,9

1,5

0,5

5,7

5,5

Dikke
Fractie

271,9

228,2

5,9

2,3

4,3

1,4

5,5

Dunne
Fractie

51,5

33,8

3,9

2,3

1,9

2,1

6,5

N/P-ratio

K(kg
K2O/ton)
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Urine afkomstig van scheiding aan de bron
Diverse emissiearme stalsystemen werden ontwikkeld om urine en faeces aan de bron
te scheiden. Ammoniakemissies in de stal ontstaan immers doordat de ureum uit de
urine wordt afgebroken door het urease enzyme uit de faeces. Door scheiding aan de
bron wordt deze afbraak voorkomen. Bij een gescheiden stalsysteem ontstaan dus 2
fracties die elk een bemestende waarde hebben. De varkensurine bestaat uit zo’n 3,28
– 3,70 g N tot /kg en is dus geschikt als N-meststof. Daarnaast vormt de dikkere fractie,
die organische stof en de meerderheid van de P bevat, een interessante inputstroom
voor (pocket)vergisting.

© Beton Dobbelaere
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Effluent afkomstig van mestverwerking
Effluent afkomstig van biologische mestverwerking of stripping-scrubbing kan
toegediend worden als een kaliumrijke meststof. Als de stikstof uit de ruwe mest
voldoende verwijderd (via biologische mestverwerking) of gerecupereerd (via strippingscrubbing) is, kan dit type effluent onder bepaalde voorwaarden worden uitgereden in
periodes waarin type 3 meststoffen zonder attest niet mogen worden uitgereden, mits
een attest ‘meststof met lage stikstofinhoud’.
Bij de afzet van effluent moet er goed op de kwaliteit en samenstelling van het product
gelet worden. Aanbevelingen hieromtrent staan opgesomd in de Code Goede Praktijk
'Verkrijgen van betrouwbare en stabiele effluentsamenstelling na biologische
verwerking van mest'. Via slibmanagement wordt bij veel biologische
mestverwerkingsinstallaties de kwaliteit van het effluent na biologische mestverwerking
verder geoptimaliseerd. Veel informatie over de toepassing van effluent kun je
bovendien terugvinden in de VLM-studie rond resteffluenten van mestverwerking.

Toediening
Er gelden specifieke regels voor de toepassing van de verschillende meststoffen,
waarbij alle types meststoffen het 4J-principe moeten volgen (juiste tijdstip, juiste
dosering, juiste mestsoort, juiste toedieningsmethode). Meer informatie hierover vind
je op de website van VLM. Hou zeker ook rekening met de regels inzake transport en
emissiearme aanwending.

© Astrid Croes

De stikstof in dierlijke mest is deels in minerale en deels in organische vorm aanwezig.
Organische stikstof moet eerst gemineraliseerd worden vooraleer deze beschikbaar
komt voor het gewas. Hierbij bestaat het risico dat de stikstof pas beschikbaar komt na
de oogst van het gewas. Net als kunstmest bevatten de producten opgenomen in deze
brochure evenwel reeds een hoog gehalte werkzame (minerale) stikstof. Voor de
RENURE-producten werd aangetoond dat ze dus een gelijkwaardige N-werkzaamheid
hebben als kunstmest. Tevens is een hoge N/P-verhouding een belangrijk criterium
omdat, los van de norm voor stikstof uit dierlijke mest, ook strenge fosfaatlimieten
gelden in Vlaanderen. Een product met hoge N/P-verhouding kan dus in hogere
doseringen toegepast worden zonder risico voor overschrijding van de geldende
fosfaatlimieten.

9

Waar worden deze producten aangeboden?
Op deze VCM-webpagina is een kaartje beschikbaar met aanbieders van spuiwater
uit chemische wassers (pictogram: VCM-logo) en RENURE-producten (pictogram:
RENURE-logo).

Producenten van effluent na biologische mestverwerking kunnen gevonden worden op
het kaartje op de VCM-webpagina met de mestverwerkers (pictogram: biologie).

© Astrid Croes

Aanbieders van producten (digestaat, compost,…) uit de verwerking van plantaardig
organisch biologisch afval (al dan niet samen met dierlijke mest), zijn terug te vinden op
de website van VLACO .
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Samenvatting
Belangrijkste
eigenschappen

N-werkingscoëfficiënt

Meer info

Producten die niet onder de maximum norm van 170 kg dierlijke N/ha vallen
Herwonnen
Meststoffen
met statuut
kunstmest

Spuiwater

4-7% N

100%

Brochure

12-18% SO 42Plantaardig
digestaat

Afhankelijk
van type

88,9%

Vlaco

Plantaardige
compost

Afhankelijk
van type

15%

Vlaco

Producten onderworpen aan de maximum norm van 170 kg dierlijke N/ha
Herwonnen
Meststoffen
met RENURE
potentieel

Andere
herwonnen
meststoffen

Afhankelijk van
scheidingsrendement

60%

Digestaat
producten

Afhankelijk van
type

81%

Brochure

Ammonium
nitraat

N: 15%
P: 0%
K: 0%
S: 0%

100%

Factsheet

Ammonium
sulfaat

N: 8%
P: 0%
K: 0%
S: 9%

100%

Factsheet

Mineralen
concentraat

N: 10 g/kg
P: 10-15 g/kg
K: 0,3 g/kg
OS: 10 g/kg

60%

Factsheet

0,01-0,19 g/kg P

>90%

Farmer Platform
Nutriman

100%

Code
Goede Praktijk

Dunne fractie
na scheiding

Urine
na
scheiding
aan de bron
Effluent
afkomstig van
mestverwerking

3,28-3,70 g/kg total N
7,86-10,92 g/kg OC

N: 0,5 g/kg
P: 0,4 g/kg
K: 4,0 g/kg
OS: 3,6 g/kg

Literatuurstudie
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Colofon
Dit artikel kwam tot stand op basis van een overzicht samengesteld door het Vlaams
Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw.

Disclaimer: De opgesomde lijst van alternatieven voor kunstmest is wellicht nog niet
volledig. Heb je voorbeelden van specifieke producten die niet opgenomen zijn staan?
Laat het weten via nutricycle.vlaanderen@ugent.be of info@vcm-mestverwerking.be.
Correcte verwijzing naar deze publicatie kan als volgt: Adriaens, A., Vandendriessche,
S., De Coninck, M., D'Haene, A., Meers, E. (2022). Brochure Alternatieven voor
kunstmest. 13 pp. Nutricycle Vlaanderen, Gent
Datum:

Augustus 2022

Deze brochure kwam tot stand met ondersteuning van
Nutricycle Vlaanderen.
Volg ons:
@Nutricycle Vlaanderen
Nutricycle Vlaanderen
Nutricycle Vlaanderen
nutricycle.vlaanderen@ugent.be
Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding. Deze brochure werd met de
meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. In geen geval zullen de verantwoordelijke uitgever of de auteurs aansprakelijk
gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze brochure
beschikbaar gestelde informatie.

