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 Het gebruik van mineralenconcentraat als meststof 

Belangrijkste eigenschappen van de subcategorie 

Mineralenconcentraat is de geconcentreerde oplossing van minerale voedingsstoffen die wordt 
verkregen uit een scheidingsproces (bijv. membraanfiltratie of verdamping) van afvalstromen 
waarbij de minerale voedingsstoffen in het eindproduct geconcentreerder zijn dan de input. 

Mineralenconcentraten bestaan voornamelijk uit ammonium-stikstof en oplosbaar kalium. De 
belangrijkste drijfveer voor de productie van mineralenconcentraten is het voorkomen van 
transport van vloeibare stromen met een laag nutriëntengehalte of het afstemmen van de 
verhoudingen van nutriënten (stikstof, kalium en zwavel) in de meststoffen op de behoefte van 
gewassen. Uit analyse in tien pilootinstallaties in Nederland blijkt dat de mineralenconcentraten die 
worden geproduceerd uit het omgekeerde osmose (RO) -concentratieproces gemiddeld 90% van de 
totale stikstof in de vorm van NH4-N bevatten. De ingaande vloeibare fractie bevat wat organisch 
materiaal dat aanwezig is in mineralenconcentraten (1,3% organisch materiaal of 0,6% organisch 
koolstof). Vergeleken met varkensdrijfmest neemt de verhouding tussen NH4-N en Totaal N toe van 
66% naar 90%. 

 

 

Input materiaal 

Vloeibare fractie van afvalstromen die rijk zijn aan minerale stikstof en fosfor, zoals urine of 
drijfmest uit de veehouderij, effluent van anaerobe vergisting, gedehydrateerd effluent van 
afvalwaterzuiveringsinstallatie. 

 

Hoe wordt het geproduceerd? 

De eerste stap van het proces is een vaste stof-vloeistofscheiding door middel van een 
decanteercentrifuge, vijzelpers of bandpers in een dikke fractie en een dunne fractie. Indien in het 
proces membraantechnologieën zijn geïntegreerd, wordt de vloeibare fractie verder verwerkt om 
deeltjes te verwijderen door middel van DAF (opgeloste luchtflotatie-eenheden), ultrafiltratie, 
nanofiltraties en papieren filters. Door het gebruik van flocculanten kunnen coagulatie- en 
flocculatieprocessen worden gestimuleerd. Het gereinigde afvalwater gaat vervolgens naar een 
omgekeerde osmose (RO) -eenheid die uit één of meerdere concentratiestappen bestaat. Water 
wordt onder druk door semipermeabele membranen geduwd, wat leidt tot een concentraat van 
mineralen en een permeaat (gezuiverd water). Regelmatige reiniging en onderhoud zijn nodig om 
verontreiniging van de membranen door zouten en micro-organismen te voorkomen. Soms moet 
het permeaat aanvullend met een ionenwisselaarhars worden behandeld voordat het voldoet aan 
de lozingsvoorwaarden op het oppervlaktewater of de bodem. Bij sommige processen wordt de 
vloeibare fractie na scheiding direct worden geconcentreerd door een vacuüm- of een 
warmteverdamper. 
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Gemiddeld gehalte aan voedingsstoffen en beschikbaarheid voor planten: 
Het mineralenconcentraat van een RO proces bevat gebruikelijk 5-9.5 kg/ton N, 0-0.1 kg/ton P2O5 0-
0.1 en 6-11 kg/ton K2O (ID:520-593-1504) en zelfs 65 kg/ton K2O na verdere verdamping (ID:1528).  

Voorbeelden van mineralen concentraat beschikbaar op het NUTRIMAN Landbouwer Platform 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_520 (Nederland) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_593 (Nederland) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1504 (Nederland) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1528 (Nederland) 

                             
Figure 1 Vlako mineralenconcentraat (ID:520)                 Figure 2 Maatschap Verhees’ toepassing van mineralenconcentraat application 
(ID:593) 

                         
Figuur 3 VP-Hobe systeem for mineralenconcentraat productie (ID:1504)   Figuur 4 VP-Hobe systeem voor NK concentraat productie 
(ID:1528) 

Vlako produceert een mineralenconcentraat uit varkens / rundermest met behulp van een 

zeefbandpers en omgekeerde osmose (ID: 520). De mengmest van 95% varkens en 5% runderen of 

nertsen wordt gescheiden in een vaste en dunne fractie met behulp van een zeefbandpers. De dikke 

fractie wordt gepasteuriseerd en geëxporteerd. Door de dunne fractie te verwerken met 

omgekeerde osmose, wordt het mineralenconcentraat gescheiden van schoon water. Het 

gezuiverde water wordt gebruikt voor irrigatie via ondergrondse drainage. Het 

mineralenconcentraat van Vlako is vloeibaar en bevat gemiddeld 5-9,5 kg / ton N, 0,1 kg / ton P2O5 

en 6-11 kg / ton K2O.Maatschap Verhees in Nederland produceert mineralenconcentraat uit 

varkensmest met behulp van zeefbandpers en omgekeerde osmose (ID: 593). Het product bevat 

ureum en ammoniumstikstof. Het gemiddelde gehalte varieert als gevolg van de natuurlijke 

oorsprong van het product: 5,0-6,5 kg/ton N; 0,0-0,1 kg/ton P2O5; 6,0-9,0 kg/ton K2O.Ook het 

mineralenconcentraat uit varkensmest of digestaat met VP-Hobe Mestvalorisatiesysteem (ID: 1504) 

wordt in Nederland geproduceerd. Het mineralenconcentraat is een vloeibare meststof met 0,8% N, 

0,9% K2O en 3,4% DS. Ze produceren ook een ander geconcentreerd N / K2O-product door verdere 

ontwatering in een verdamper (ID: 1528). De vloeistof gaat door een valfilmverdamper met 

mechanische damprecompressie. Door de vloeistof in de verdamper te verwarmen, verdampt het 

water. Een vacuüm verlaagt het kookpunt, er is minder energie nodig dan bij verdamping bij 

normale atmosferische druk. De ammoniak in de binnenkomende vloeistof wordt uit de 

productstroom verwijderd door de damp die uit de verdamper komt te strippen en te wassen met 

zwavelzuur tot ammoniumsulfaat. Het residuele concentraat bevat 25% DS en 6.5% K2O. 

farms). In The Netherlands it is accepted as pilot RENURE fertilizer defined as the processed 
manure fractions that can replace chemical fertilizers. Application can be done using regular 
liquid manure injection systems. Low emission application techniques are compulsory to 
prevent ammonia volatilization. The mineral concentrate can be mixed with manure/slurry 
and/or diluted with water prior to application on grassland. 

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_520
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_593
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1504
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1528
https://nutriman.net/sites/default/files/2021-01/Technology VPHobe evaporator picture_2.jpg
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Toepassingsgebieden in de landbouw: gewas, doseringen, toepassingsmethode en praktische 
aanbevelingen. 

Het mineralenconcentraat kan worden gebruikt in de conventionele landbouw, zoals verse 
groenten, wortelgewassen en planten, mais en maïskolf, blijvend grasland en droge peulvruchten en 
eiwithoudende gewassen. De aanbevolen dosering is afhankelijk van de gewasbehoefte en 
bodemanalyses. Momenteel is het maximum 170 kg N / ha als dierlijke mest (230-250 kg N / ha voor 
melkveebedrijven met derogatie). In Nederland wordt het geaccepteerd als pilot RENURE-meststof 
gedefinieerd als de verwerkte mestfracties die kunstmest kunnen vervangen. De applicatie kan 
worden gedaan met behulp van reguliere mestinjectiesystemen. Emissiearme 
toepassingstechnieken zijn verplicht om vervluchtiging van ammoniak te voorkomen. Het 
mineralenconcentraat kan worden vermengd met mest / drijfmest en / of verdund met water 
voorafgaand aan toepassing op grasland. 

Voordelen voor de landbouwers 

Doordat de N en K in mineralenconcentraat uit RO-proces (ID: 520-593-1504-1528) meestal plant 
beschikbaar, ligt de bemestende waarde hoger dan bij onbewerkte mest. De terugwinning van N- en 
K- uit mest draagt bij tot het sluiten van de landbouw nutriëntenkringlopen. Het product wordt 
lokaal geproduceerd voor lokale boeren. De landbouwkundige effectiviteit van 
mineralenconcentraten is onder gecontroleerde omstandigheden getest in potexperimenten en in 
veldexperimenten op bouwland en grasland. Kalium is even effectief als minerale 
kaliummeststoffen. De mestwaarde van de referentie-kunstmest is vastgesteld op 100%, hoewel dit 
niet betekent dat kunstmest voor 100% effectief is. Om vervluchtiging van ammoniak te voorkomen, 
moeten mineralenconcentraten ondiep worden ingebracht of in de bodem worden geïnjecteerd. De 
vervangingswaarde stikstofkunstmest (NRFV) wordt bepaald door vergelijking met kunstmest als 
referentie. Mineralenconcentraten zijn onder gecontroleerde omstandigheden (potexperimenten) 
nagenoeg vergelijkbaar met calciumammoniumnitraat (NFRV benadert een volledige 
vervangingswaarde van 100%). In de veldsituatie moet nog aandacht worden besteed aan de 
applicatietechniek (oppervlaktestrooien of injectie). De milieuprestaties van mineralenconcentraten 
zijn getest door het effect op nitraataccumulatie in de bodem en in grondwater, de 
ammoniakvervluchtiging en de uitstoot van broeikasgassen te evalueren. Er zijn geen aanwijzingen 
dat mineralenconcentraten de nitraatconcentratie in grondwater verhogen. In feite worden relatief 
lage waarden gemeten ten opzichte van de toepassing van calciumammoniumnitraat (KAS) en 
varkens- en rundermest. Dit geldt ook voor nitraatophoping in de bodem, waar 
mineralenconcentraten de laagste concentratie vertonen. Om vervluchtiging van ammoniak te 
voorkomen, moeten mineralenconcentraten in de bodem worden ingewerkt. De N2O-emissie 
veroorzaakt door mineralenconcentraten is hoger dan KAS maar lager dan kunstmest ureum. De 
algemene landbouwkundige en milieuprestaties van mineralenconcentraten zijn in vergelijkbaar 
met die van chemische stikstofmeststoffen. 

 

Knelpunten bij de toepassing. Potentiële risico’s of beperkingen. 

Deze mineralenconcentraten (ID: 520-593-1504-1528) worden als product gewonnen uit mest en 
worden wettelijk behandeld als mest en daarom kunnen ze niet worden gebruikt als chemische 
meststof in de zin van de nitraatrichtlijn. Momenteel moet dit product concurreren met dierlijke 
mest en heeft het dus nog geen financiële waarde. Als vrijhandel binnen de EU een doelstelling is, 

dan moet de verdere concentratie gericht zijn op het voldoen aan de voorgestelde criteria voor 
vloeibare bemestingsproducten van de nieuwe facultatieve Europese regulering van 
bemestingsproducten. Als mestproduct moeten mineralenconcentraten voldoen aan de regelgeving 
voor dierlijke bijproducten.  
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Wettelijk kader voor gebruik 

Specifieke nationale wettelijke voorwaarden 

Deze vier mineralenconcentraatproducten (ID: 520-593-1504-1528) komen allemaal uit Nederland 
en zijn onderworpen aan de Nederlandse Meststoffenwet. Het is toegestaan als piloot RENURE-
meststof in NL wat inhoudt dat toediening niet meer als dierlijke mest wordt beschouwd, cf. de 
Nitraatrichtlijn. Het product heeft een piloot-goedkeuring in afwachting van de officiële erkenning 
door de EC. Daarom is de toepassing niet beperkt tot max. 170 kg N / ha. 

 

De Europese meststoffen verordening 

ID:520 correspondeert volgens de EU meststoffen verordening 2019/1009 PFC 1 C (I)(b) met een 
vloeibare anorganische macronutriënt meststof.  

ID:593 correspondeert volgens de EU meststoffen verordening 2019/1009 PFC 1 B (II) met een 
vloeibare organo-minerale meststof. 

ID:1504 correspondeert volgens de EU meststoffen verordening 2019/1009 PFC 1 C (I)(b) met een 
vloeibare anorganische macronutriënt meststof. 

ID:1528 correspondeert volgens de EU meststoffen verordening 2019/1009 PFC 1 C (I)(b) met een 
vloeibare anorganische macronutriënt meststof. 

 

Economische evaluatie van de toepassing van de producten 

Het gebruik van product ID:593-1504 zal aan een landbouwer ongeveer €0 per ton op het veld 
geleverd kosten (exclusief toepassingskosten) en €0-5 voor ID:520 terwijl de kostprijs voor ID: 
1528 ongeveer €5-10 per ton bedraagt (exclusief toepassing).  

 

Richtsnoer voor beste beheerspraktijken, rekening houdend met de specifieke omstandigheden 
van het gegeven grondgebied, voor het gebruik van het product voor de specifieke toepassingen 
(bodemverbeteraars, groeimedia, organische meststoffen enz.). 

Toepassingsdosis 

 Minerale meststoffen: 

o ID:520-593-1504 afhankelijk van gewasbehoefte en bodemanalyse, momenteel max 170 
kg N/ha als dierlijke mest volgens de Nitraat Richtlijn. 

o ID:1528 6-10 t/ha voor een toepassing van 200-300 kg/ha K2O; toepassingsdoses zijn 
afhankelijk van gewasbehoefte en bodemanalyse. 

Opslag, toepassingswijze, gebruikte technieken 

Het mineralenconcentraat moet worden opgeslagen in afgesloten containers, op een droge plaats 
zonder directe blootstelling aan zonlicht. Dit voorkomt vervluchtiging van ammoniak waardoor de 
waarde als N-meststof zou verminderen. Omwille van de hoge ammoniak concentratie, is 
voorzichtigheid aangewezen bij transport en toepassing op het veld. 
 
Voor meer informatie: 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_520 (Nederland) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_593 (Nederland) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1504 (Nederland) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1528 (Nederland) 
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https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1528

