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Technologie voor N&P-terugwinning uit digestaat van varkensmest door productie van verrijkte 
compost met "Mix-Fertilizer" biologische en stripping processen (ID:257) 

       Wat is de technologie? 

Een technologie voor de valorisatie van het digestaat, dat wordt verkregen in de anaerobe 
vergistingsinstallaties, als meststof.  

 

Wie is de verkoper van het product? 

De stichting CARTIF. 

CARTIF is een horizontaal, privaat en non-profit technologie centrum. Zijn missie is om 
innovatieve oplossingen voor bedrijven aan te bieden zodat hun processen, systemen en 
producten verbeterd kunnen worden. Hierbij verhoogd hun competitiviteit en worden er 
nieuwe business opportuniteiten gecreëerd.  

CARTIF ontwikkelt R&D projecten die direct gefinancierd zijn door bedrijven of publieke 
fondsen ingezameld door competitieve oproepen op nationaal en internationaal niveau.   
CARTIF adviseert ook overheden (gemeenten en regionale overheden) bij de planning en 
ontwikkeling van innovatieve projecten met een hoog economisch rendement. 

 

Welke andere technologieën worden geproduceerd door de verkoper?  

“Algaecan” proces (Technologie voor N&P-terugwinning als bio-meststof uitgaande van 
afvalwater met heterotrofe microalgen). 

Technologie voor P-terugwinning uit afvalwater door struviet productie met een 
kristallisatiereactor 

 “Revawaste” proces (Technologie voor P-terugwinning als struviet uitgaande van digestaat 
afkomstig uit methanogene reactor en mest). 

“Valuvoil” proces (Technologie voor N&P-terugwinning uit plantaardig olieafval met 
varkensmest). 

 

Wat zijn de voordelen van de technologie en de aangepakte problemen?  

Een economisch rendabel en ecologisch duurzaam proces voor het terugwinnen van 
digestaat uit anaerobe vergistingsinstallaties. Het geïnstalleerde stripper-prototype 
recupereerde 80% van de stikstof uit de dunne fractie van de varkensmest (Figuur 1). 
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Hoe werkt de technologie? 

Eerst wordt het ruwe digestaat gescheiden in een vaste en vloeibare fractie. De dikke 
fractie wordt gecomposteerd met ander organisch afval zoals pluimveemest en 
plantaardige biomassa. Tegelijkertijd wordt de vloeibare fractie behandeld in een stripper-
systeem om stikstof selectief te extraheren als ammoniumsulfaat (Figuur 1). In een later 
stadium worden de nieuwe meststoffen tot pellets gevormd door de eerder verkregen 
compost en ammoniumsulfaat te mengen, hier wordt een nitrificatieremmer aan 
toegevoegd om een gecontroleerde stikstofafgifte te bekomen. 

Hoe/waar de technologie te gebruiken? 

Het proces moet worden gevoed met ruw digestaat en andere residuen om de vaste fractie 
te composteren en zo twee andere meststoftypen te bekomen,  een vaste meststof in 
pelletvorm en een vloeibare meststof (de vloeibare fractie die bij het strippen wordt 
verkregen, wordt gebruikt in fertigatie). De technologie is geschikt om geïnstalleerd te 
worden  in een anaerobe vergistingsinstallatie. 

Welke overheidslicenties zijn er nodig in welke EU landen?  

De technologie is geïnstalleerd in een anaerobe vergistingsinstallatie waar digestaat 
geproduceerd wordt. De vergunningen moeten daarom de afvalverwerkingsvergunningen 
van de fabriek zijn.  

 

Hoeveel kost het? 

CAPEX: 1.8 M€ OPEX: 1.0 M€/j Behandelingscapaciteit: 40,000 t digestaat/j  
 

 
Figuur 1. MIX-FERTILIZER Proces 

Voor meer informatie : https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_257 
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