MILIEUTECHNOLOGIE

DE BEER - Leende
VAN DEN BOSCH - Nuland
Mestverwerking in Nederland
Op het varkensbedrijf Van Den Bosch werd recent een biologische mestverwerking opgestart met een capaciteit van 20 000 m³/jaar. Dit is de tweede mestverwerkingsinstallatie die Trevi bouwde in Nederland.
Trevi bouwde in Vlaanderen de eerste mestverwerkingsinstallatie in 2000. In de daaropvolgende periode werden een
70-tal mestverwerkingsinstallaties opgestart met een capaciteit variërende van 5 000 tot 200 000 m³/jaar. Gezamenlijk
wordt jaarlijks meer dan 2 miljoen ton mest verwerkt in deze installaties.

Mestverwerking De Beer
Reeds in 2006 bouwde Trevi een eerste mestverwerkingsinstallatie in Nederland. Op het vooruitstrevende landbouwbedrijf van Willy en Annemarie De Beer te Leende werd een biologische zuivering gebouwd met een capaciteit van
7 000 m³/jaar. Bij aanvang werd naast bedrijfseigen mest, ook mest van derden verwerkt in de biologische zuivering.
Door de gestage groei van de varkensstapel op het bedrijf wordt nu in hoofdzaak eigen mest verwerkt. Voor landbouwbedrijf De Beer was de bouw van een mestverwerking een logische keuze. Het bood het bedrijf de mogelijkheid om de
varkensstapel uit te breiden met een beheersbare mestafzetkost. Het eindproduct van deze mestverwerking, nl. het
kaliumhoudende effluent kent een perfecte toepassing binnen het groot areaal aardappelen dat verbouwd wordt op
het landbouwbedrijf De Beer.

Mestverwerking Van Den Bosch
Op het bedrijf van Karel en Helma Van Den Bosch te Nuland werd reeds gedurende enkele jaren mest verwerkt via
scheiding. Gezien de aangescherpte bemestingsnormen drong een meer doorgedreven verwerking zich op en werd
op zoek gegaan naar een geschikte mestverwerkingstechniek. Hierbij werd bijzondere aandacht geschonken aan de
bedrijfszekerheid van het systeem. Bovendien was het belangrijk dat de uitbating van de mestverwerkingsinstallatie
een beperkte bijkomende werklast met zich meebrengt voor het familiale bedrijf. Als laatste criterium werd nagegaan
in hoeverre hetverwerkingssysteem inpasbaar was binnen de reeds bestaande tanks. Zo beschikte men al over een
betonnen bekken met een inhoud van 2 000 m³ dat in vier compartimenten onderverdeeld was.
Deze bekkens werden gebruikt als beluchtingsbekken, nabezinker en
opslag dunne fractie. Er diende dus enkel een bijkomend denitrificatiebekken gebouwd te worden. Tussen twee stallen werd een bestaande,
overdekte mestkelder voorzien van een menger. Vanuit die mestkelder
wordt de gehomogeniseerde mest gepompt naar de scheiding. Deze
optimalisatie van bestaande infrastructuur drukte de investeringskost
significant.
Bioreactoren

Mestverwerkingsproces
De mestverwerking omvat in een eerste verwerkingsstap de
scheiding van de mest in een vaste en een vloeibare fractie. De
vaste fractie wordt bij de meeste installaties afgevoerd voor
verdere externe verwerking (compostering, droging,…) en export. Via de afvoer van de dikke fractie wordt het merendeel
van het fosfaat afgevoerd. De dunne fractie bevat nog 70% van
de stikstof die aanwezig is in de mest en dient nog verder verBeluchtingselementen
werkt te worden. In de biologische zuivering wordt de dunne
fractie gezuiverd door middel van een nitrificatie- denitrificatieproces (beluchten en niet-beluchten). Binnen dit proces
wordt door bacteriën de stikstof die aanwezig is in de dunne fractie grotendeels omgezet tot stikstofgas. Dit onschadelijke gas ontsnapt naar de lucht. Na een bezinkingsstap wordt een biologisch gezuiverd effluent bekomen dat slechts
90 tot 95% van de oorspronkelijke hoeveelheid stikstof en fosfaat bevat in vergelijking met de ruwe mest. Het kalium
houdende effluent kan uitgereden worden op het land en is geurloos waardoor het in Vlaanderen niet dient ingewerkt
te worden.
De Trevi-biologie is een robuust systeem dat gekenmerkt wordt door een hoge energie-efficiëntie. Door het gebruik
van gepatenteerde beluchtingselementen is het energieverbruik 2 tot 3 maal lager in vergelijking met klassieke beluchtingssystemen. Bovendien worden ongeoorloofde emissies door de performante beluchting vermeden. De dagelijkse
opvolging gebeurt in hoofdzaak door de landbouwer die
hierbij kan rekenen op het
ervaren opvolgingsteam van
Trevi. Door middel van sturing
op afstand en plaatsbezoeken
wordt de werking van de biologische zuivering mee opgevolgd door Trevi en waar nodig bijgestuurd.
Biologische mestverwerking
is ook in Nederland een haalbare mestverwerking. De
Visualisatie proces
werklast, de investeringskost
en de rendabiliteit/performantie zijn gekend. Investeren in een beproefde techniek biedt de zekerheid een correcte
investering te maken waardoor de mestafzetkost op voorhand heel nauwkeurig kan berekend worden. Deze bedrijfszekerheid heeft er toe geleid dat door Trevi in Vlaanderen 70 mestverwerkingsinstallaties en in Nederland 2 installaties
zijn gebouwd. Daarnaast hebben in Nederland verschillende andere bedrijven een milieuvergunningsaanvraag lopen.
Voor meer info: jdebruyne@trevi-env.com
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Trevi is een Belgische vennootschap die beschikt over een multidisciplinair team met milieuadviseurs, procesdeskundigen, programmeurs en installateurs. Deze diversiteit biedt de klant het voordeel dat hij met één partner alle milieuproblemen kan oplossen van A
tot Z en dit zowel in de domeinen water, lucht, bodem en energie. De consequente aanpak via onderzoek, pilootproeven, ontwerp,
realisatie, opstart,opvolging en exploitatie staat garant voor de geleverde kwaliteit.

