
  

 
 

Waardevol mest, een pilot-project 

Mest Als Nieuw Uitgangspunt voor Raffinage en 

Energie: MANURE 

Het Project 
 

Het project MANURE heeft als doel om op energieneutrale wijze 

mest weer de positie te geven die het had voor de introductie van 

kunstmest: namelijk een cruciale factor in de lokale kringloop en 

de basis van vruchtbaarheid, ziektewerendheid en biodiversiteit 

van landbouwgronden. Het totaalconcept bestaat uit een slimme 

combinatie van reeds ontwikkelde technologieën die op 

boerderijschaal op een rendabele en energieneutrale manier de 

volgende waardevolle componenten uit de mest haalt:  

1) De dikke fractie met organische stof als bodemverbeteraar; 

2) Kunstmestvervangers;  

3) Groen gas.  

 

Doel van het Project 
 

Het project heeft als uiteindelijke doel een duurzaam economisch 

totaalconcept voor mestraffinage op boerderijschaal te 

ontwikkelen (schaalgrootte 250  grootvee eenheden 

(GVE)).Hierdoor kan enerzijds optimaal de productie van groen 

gas (biogas van aardgaskwaliteit) plaatsvinden en anderzijds 

kunnen minerale meststoffen (kunstmestvervangers) en een 

organisch bodemverbeteraar worden geproduceerd. Tegelijkertijd 

worden ook nog de emissies teruggedrongen. De pilotinstallatie 

zal worden gerealiseerd op de Dairy Campus (Wageningen UR) 

te Goutum.  

 
Project-team 
 

Het project wordt uitgevoerd in 2012 onder leiding van Bioclear 

bv. De engineering, bouw en technologie ontwikkeling voor de 

pilotfase wordt gerealiseerd door Paques BV in samenwerking 

met Oosterhof Holman Milieutechniek. Dairy Campus faciliteert 

de bouw van de pilotinstallatie en biedt tevens een optimale 

locatie voor kennisoverdracht en PR. KNN Advies is betrokken bij 

dit project voor economische assessments. 

Innovatie 
 

Uniek van het MANURE project is dat gebruik wordt gemaakt van 

verschillende technologieën om binnen één en hetzelfde concept te 

kunnen voorzien in zowel  

• Terugwinning Mineralen   

• Productie van een organisch bodemverbeteraar  

• Energieproductie (groen gas).   

 

MANURE onderscheidt zich van andere technologieën, omdat 

uitsluitend stalverse (zeer verse) mest in een dikke en in een dunne 

fractie wordt gescheiden. De zouten en mineralen, met name het 

aanwezige fosfaat, worden hierdoor middels bestaande technologieën 

winbaar uit de dunne fractie. Bovendien worden emissies drastisch 

verminderd door eigen gebruik methaan (energieneutrale raffinage) en 

CO2-gas. Dit alles met als doel de veehouderij en akkerbouw te 

verduurzamen. 

 
Financiering 
 

Het pilotproject wordt bekostigd door de projectpartners en mede 

gefinancierd door het Fryslân Fernijt III programma. 

  Meer informatie 
 
Bioclear b.v. 
Postbus 2262, 9704 Groningen 
Contactpersoon: Janneke Krooneman 
T: 050 571 84 55 
E: info@bioclear.nl 
www.bioclear.nl 

 


