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Technologie voor N&P herwinning onder vorm van fosforzouten en ammoniumsulfaat uit mest en 

digestaat met HET “SUEZ” proces  (ID:371) 

 

Wat houdt deze technologie in? 

SUEZ Green Tech GmbH richt zich op het neerslaan van fosfor/stikstof en de productie van 

bodemverbeteraars op basis van mest en biogas digestaat. Het gepatenteerde proces maakt het 

mogelijk om de waardevolle voedingsstoffen fosfor en stikstof afzonderlijk te laten neerslaan en 

bodemverbeteraars uit de vaste fractie te produceren. 

Wie verkoopt deze technologie? 

SUEZ Green Tech GmbH brengt de huidige en toekomstige innovatieprojecten van SUEZ Duitsland op 

het gebied van recycling samen om hun best practices uit lopende projecten efficiënt te gebruiken 

voor nieuwe projecten. Bij SUEZ Green Tech profiteren ze aanzienlijk van de projectoverschrijdende 

en multidisciplinaire uitwisseling om nieuwe recyclingprojecten efficiënter op de markt te brengen. 

Welke andere producten/technologieën worden door de verkoper geleverd? 

Duurzame technologieën, end-to-end oplossingen en diensten voor onder andere water-, mest- en 

digestaatverwerking. De SUEZ Groep zet zich volledig in om een duurzaam milieu vorm te geven en 

haar klanten te helpen bij het gebruik en terugwinnen van allerhande hulpbronnen. 

Welke zijn de voordelen van de technologie en welke problemen worden aangepakt? 

Uitgebreid onderzoek en veldstudies hebben aangetoond dat de minerale meststoffen en organische 

bodemverbeteraars die worden bereid uit landbouwslib kunnen worden gebruikt als direct 

beschikbare meststoffen en humusvormende substraten in de landbouw (Fraunhofer IGB). 

De potentiële besparingen in kunstmeststoffen zijn enorm. Met een capaciteit van 1 miljoen m³ 

vloeibare mest per jaar, wat ongeveer overeenkomt met de hoeveelheid van ongeveer 100 

varkenshouderijen, kan een fabriek 10.000 ton ammoniumbemesting en 10.000 mt fosfaatbemesting 

produceren. 

Vergeleken met de conventionele kunstmestproductie is de beoordeling van de levenscyclus van het 

proces minstens 60% beter in de impactcategorieën verzurings-, eutrofiërings- en 

aardopwarmingspotentieel en het vermogen tot fotochemische ozonvorming en primaire energie uit 

niet-hernieuwbare bronnen. 
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Hoe werkt deze technologie? 

In de eerste stap wordt de waterige vloeibare mest voorbehandeld, zodat het fosfor volledig wordt 

opgelost. Het wordt gescheiden in een vaste en een vloeibare fase door middel van 

tweefasenfiltratie.  

De ontwaterde vaste fase wordt gedroogd met behulp van een energie-efficiënt proces, ontwikkeld 

bij Fraunhofer IGB, dat werkt met oververhitte stoom in een gesloten systeem en dat bijzonder 

energiezuinig is. De gedroogde organische componenten kunnen optioneel via een pyrolysestap 

verder worden omgezet in organische biochar bij 450°C - zoals in de droogstap in een atmosfeer van 

oververhitte waterdamp. 

De vloeibare mestfractie bevat de opgeloste anorganische voedingsstoffen. In een neerslagreactor 

wordt het fosfor eerst teruggewonnen en neergeslagen en gefilterd als calciumfosfaat, 

magnesiumfosfaat of magnesiumammoniumfosfaat. In een tweede stap wordt stikstof 

teruggewonnen. Hiertoe wordt de waterige fractie door middel van membraandestillatie als 

ammoniumsulfaat gescheiden en gekristalliseerd. 

Wat overblijft is water dat slechts sporen van fosfor en stikstof bevat, maar rijk is aan kalium, dat kan 

worden gebruikt voor irrigatiedoeleinden. 

 

Hoe/waar kan deze technologie gebruikt worden? 

Een eerste verwerkingsinstallatie met een opkomst van 1 m³ per uur is in 2018 gebouwd als "Living 

Pilot Plant" in de Zorbau van SUEZ. De flexibel ontworpen installatie diende als blauwdruk voor 

verdere grootschalige installaties. Een gemiddelde fabriek op industriële schaal produceert dan 

ongeveer 100 kg fosfaatmeststof, 100 kg stikstofmeststof en 900 kg organische, voedselarme vaste 

stoffen per uur uit 10 m³ ruwe drijfmest. Voor fosfor en stikstof wordt een terugwinningspercentage 

van meer dan 90% bereikt. De technologie is klaar voor industrialisatie. 

Welke vergunningen heeft het product en in welke EU-landen? 

 

Hoeveel kost het? 

De technologie staat op punt voor industrialisatie maar de prijs is sterk afhankelijk van de capaciteit 
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Welke vergunningen heeft het product en in welke EU-landen? 

Afhankelijk van het wettelijk kader in een gebied, kunnen de afzonderlijke modules ingezet worden of 

kan een volledig systeem gebouwd worden. 

Hoeveel kost het? 

De technologie staat op punt voor industrialisatie maar de prijs is sterk afhankelijk van de capaciteit 

en het invoermateriaal. Een offerte op maat kan aangevraagd worden bij de verkoper. 

 

Voor meer informatie: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_371 

https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_371

