
De overheid streeft naar duurzaam evenwicht tussen mestproduc-
tie en -afzet op macro- én op bedrijfsniveau. Elke veehouder met
een mestoverschot moet deze op termijn aanbieden bij een
verwerker.
De projectpartners spelen hierop in met de BeddingMaster, een in
Amerika ontwikkelt proces dat de dikke mestfractie omzet in
gepasteuriseerd strooisel of compost. Een opmerkelijke eigen-
schap is dat de dikke fractie zichzelf verwarmt tot ca. 70 graden.
Deze van nature opgewekte energie kan op verschillende manie-
ren binnen of buiten het proces worden gebruikt. Op de Dairy
Campus in Leeuwarden wordt met een proefopstelling onderzoek
verricht naar de omvang en toepassingsmogelijkheden van deze
energie (warmte).

Doel / resultaat
Het project verricht onderzoek naar de omvang en toepassing van
vrijgekomen energie tijdens mestpasteurisatie in de Beddingmaster.
Het onderzoek is eerst gericht op bewerking van rundveemest
(dikke fractie), later ook op varkens- en pluimveemest.

Resultaten:
• een operationele en rendabele mestverwerkinginstallatie op
boerderijniveau met minimale energie input;

• Exportwaardig fosfaatrijk product, geproduceerd tegen lage
kosten;

• Relevante bijdrage aan verbetering biodiversiteit d.m.v. afzet
fosfaat buiten de landbouw;

• Ziektekiemvrije boxbedekking;
• Reductie van fossiele brandstof;
• Gecertificeerde mestverwerking.

Innovatie
Een installatie bestaande uit een composteermachine en een
warmteterugwinning unit welke op boerderijniveau in een conti-
nue proces mest composteert, hygiëniseert en droogt, is een ab-
solute innovatie.
Bij het pasteuriseren in de Beddingmaster komt veel warmte vrij.

Rendabele energiewinning uit
mestverwerking op boerderijniveau

Beddingmaster
Dit zorgt enerzijds voor hygiënisatie, anderzijds kan warmte het
droge stof gehalte verhogen. Geen enkele andere installatie kan
zonder externe warmtetoevoeging hygiëniseren en (mogelijk)
drogen. Dit maakt de installatie zeer duurzaam, uniek en innova-
tief en past hiermee in het integraal duurzaam stal concept voor
de nabije toekomst.
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Betrokken partijen
• VT Products b.v., Heerenveen
• VWageningen UR, Life Stock
Research, locatie Dairy Campus
te Leeuwarden

• VFrilim b.v., Gorredijk
• VFa. Wassenaar, Beetgumermolen

www.vtproducts.nl
www.dairycampus.wur.nl
www.frilim.nl
www.mestweg.nl
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