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Optimalisatie Kalvergierverwerking Vilatca

Vilatca maakt deel uit van de Groep Sopraco, een vooruit-
strevend Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de produc-
tie en verwerking van vlees. Binnen de groep staat Vilatca in 
voor de kalverhouderij. Op de boerderij te Kasterlee werd 
in 2003 een mestverwerkingsinstallatie gebouwd voor de 
verwerking van kalvergier (dunne vloeibare mest) afkomstig 
van vleeskalveren. Bij deze mestverwerking wordt door mid-
del van een doorgedreven zuivering het effluent geloosd in 
oppervlaktewater (Kleine Nete).

Op basis van de huidige normeringen in het kader van dieren- 
welzijn werd de voeding van de kalveren aangepast, onder 
meer door het verhogen van het aandeel ruwvoer in het rant-
soen terwijl het aandeel melkproducten werd afgebouwd. 
Dit had een grote impact op de samenstelling van de kalver-
gier en het daar aan gekoppelde mestverwerkingstraject. 

De hoeveelheid vervuiling (COD) in de kalvermest werd groter 
en bovendien minder gemakkelijker afbreekbaar (hoger aan-
deel recalcitrante COD) en daarnaast werd ook de stikstof-
concentratie in de mest  hoger. 

Om blijvend te kunnen voldoen aan de gestelde lozingspara- 
meters was het wenselijk om de bestaande biologische zui-
vering te vervangen en te optimaliseren. Om de ontwerp- 
parameters correct te kunnen inschatten werd in 2005 ge-
start met een pilootproef.
Door middel van een TREVI-BioGP pilootproef werden 
diverse parameters als COD en stikstofafbraak maar ook 
slibbezinking en fosforverwijdering op pilootschaal uitvoe-
rig getest. Deze proeven dienden dan ook als basis voor het 
ontwerp van de full-scale installatie. 

Vanuit de overheid werden bijkomende eisen opgelegd met 
betrekking tot stikstofemissies. In het bijzonder de emissies 
onder de vorm van ammoniak en lachgas moeten beperkt 
worden. Er werden tijdens de pilootproef en na de opstart 
van de full-scale installatie uitvoerig emissiemetingen uitge-
voerd. Op basis van deze metingen blijkt het voordeel van de 
gescheiden nitrificatie- en denitrificatiebekken om zowel am-
moniak- als lachgasemissies te beperken. Verder konden de 
correcte procesparameters bepaald worden om de emissies 
tot een minimum te beperken. 

Na een uitgebreid vergunningstraject werd in 2010 van start 
gegaan met de vernieuwing van de biologische zuivering 
met een capaciteit van 100 m³ gescheiden kalvergier per dag. 
Op basis van de  pilootproeven in combinatie met uitvoerige 
analyses van de mestsamenstelling werd een biologische 
zuivering gebouwd waarbij de beluchting (nitrificatie en 
oxidatie) en de denitrificatie plaats hebben in twee fysisch 
gescheiden bekkens gevolgd door een post-denitrificatie 
met nabeluchting.



Na 15 jaar continue gebruik van de voor- en nazuivering van 
de mestverwerking drongen zich recent een aantal aanpas-
singen en vernieuwingen op. In 2018 werd dan ook beslist 
om zowel de voor- als de na-zuivering grondig te vernieuwen. 

Het voorzuiveringstraject werd ondergebracht in een nieuwe 
loods en omvat een ruime losput voor de bedrijfseigen mest 
en voor de mest van derden. Voor het lossen wordt de mest 
gezeefd met een grove zeef. Vervolgens gaat de mest over 
een fijnere haarzeef en gebeurt een scheiding door middel 
van een decantorcentrifuge met toevoeging van coagulant 
en vlokmiddelen. Deze doorgedreven scheiding heeft als 
doel om onzuiverheden zoveel mogelijk te weerhouden uit 
de biologische zuivering alsook om de organische belasting 
van de biologie te beperken.  

De dunne fractie wordt verder verwerkt in de biologische 
zuivering waarbij slechts beperkt enkele optimalisaties zijn 
uitgevoerd. 

De na-zuivering werd geoptimaliseerd, onder meer met een 
nieuw effluentbekken, een DAF met rijpingstank en een actief 
kool installatie. De registratie van de lozing gebeurt niet meer 
via een klassieke open kanaalsventuri maar via een geaccre-
diteerde debietmeter in de Kleine Nete. 

Om eventuele geurhinder naar de omgeving te vermijden, 
wordt de loods met de losput en centrifuge alsook de tanks 
ruwe mest en dunne fractie door middel van een ventilator 
met nageschakelde biofilter in onderdruk gezet. 

De volledige zuivering wordt uiteraard PLC-gestuurd en kan 
door middel van een SCADA-systeem zowel vanuit de kanto-
ren van Sopraco als vanuit de kantoren van Trevi nauwgezet 
opgevolgd worden. 

Voor meer info kunt u terecht op www.trevi-env.com.
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