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De waarde van mest; 

bijdrage van mestmanagement 

aan betere bedrijfsvoering 

Koos Verloop 



Niveaus van mestmanagement 

Bestaande technieken toepassen 

 

Investeren in mestverwerking om te  

‘up graden’ 

 

‘Laat het goud door je leidingen lopen’ 

Tot waarde brengen van reststoffen 

Verdienmodel 

Ver vooruit 

 

 



Mestmanagement 

waar op het bedrijf? 

Onderdeel van kringloopmanagement 

Van staart tot stoppel 



Maatregelen in bedrijfsverband 

vee 

voer mest 

grond 

Maatregelen: 
- N, P voer op maat 

- Beperkt krachtvoer 

Maatregelen: 
- Emissie arme vloer 

- Grote mestopslag 

- Beperken jongvee 

- Optimale productie p. 

koe 

Maatregelen: 
- Gewasrotatie 

- Onderzaai vanggewas 

- Meer maïs 

- Overgang abouw gras 

- MKS maken en 

gerstkorrel dorsen 

- Toevoegmiddel 

graskuil 

Maatregelen: 
- Bemest naar rotatie 

- Bemest naar perceel 

- Beste tijdstip 

- Aangepast weiden 

- Mestvergisting 

- Mestscheiding 

- Raffinage 



Beslissingen van staart tot stoppel! 

 
Stuur op BEX? 

Beweiden? Hoeveel/hoe? 

Stalvloer? Welke? 

Dagverse mest? Hoe? 

Investeren in opslag? 

Restafvoer scheiden? 

Perceelsgericht verdelen? 

Scheiden voor hogere 

benutting? 

Vergisten voor hogere 

benutting? 

Bioraffinage?  

 

 

 

 



Benaderen vanuit systeemontwikkeling 

Ordenen:  

 Ga uit van huidige situatie  

 Stapgewijs veranderen  

 No regret investeringen doen 

Stapsgewijs veranderen: 

1.Probleem aanwijzen 

2.Doel stellen 

3.Maatregel ‘bedenken’ 

4.Toepassen 

5.Monitoren 

6.Evalueren 
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Problemen in de ruwvoerproductie? 

 

Tegenvallende 

gewasopbrengsten 

Laag ruweiwit 

Slechte 

verteerbaarheid gras 

Te snelle vertering 

maïs? 

Tekorten oplossen 

door beteren 

benutting van stikstof 

en fosfaat 

 

 



Strategie voor een hoge 

mineralenbenutting 

Beperk de doorstroom 

van N and P 

 

Lekken dichten 

vee 

mest 

bodem 

gewas N-cyclus 



Beweiden, een lek 

Dichten door optimaliseren 

NWC weidemest: 15%, 

drijfmest 50% 

Wat in de wei valt kun je 

niet bewerken 

Nitraatuitspoeling 

Meer denitrificatie  

Meer lachgasemissie 

 

Effect op zode positief 

Minder 

ammoniakemissie 

Maatschappelijk 

gewaardeerd 

 

N werking verbeteren door optimaliseren beweiding 

Kies het systeem dat bij je past! 

Ontwikkel dat 



Ontijdige toediening, een lek...  

 

Mestsilo 

Sleufsilo >> dikke fractie 

 

 

 

Dit  

is ook  

mestopslag 

Bedding >> dikke fractie 

 En... 

 



Aanwending, een lek... 

Aandacht, vakmanschap en aanpassing  

Water meepompen 

Gebruik het weer 

Mest in de rij 

 Verdubbelt N-werking 

 De ondergeschoven post 

bij Mineralenconcentraat! 

Nieuwe meststoffen 

vragen om nieuwe 

aanwendingsmethoden 

 

 

 

 



Inspelen op de wet van de 

verminderende meeropbrengst 
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Aanvoer 250 400 

Afvoer 188 256 

Overschot 62 143 

Ben% 0.75 0.64 

Andere factor 

beperkt opbrengst 

N levering bodem 

 Gewasrotatie 

 Vanggewas 

 Perceelsverschillen 

Opbrengspotentieel 

 Kali 

 Vochtlevering 

 Zwavel? 

Spelen met percelen 



N werking verhogen door 

mestbewerking 

Mestscheiding 

Mestvergisting 

Bioraffinage 
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Ervaringen met scheiden met de 

schroefpers en centrifuge 

Sterk wisselend 

Soms probleemloos 

Knelpunten 

Verpompen mest (diepe put, 
verstopping, lichte pomp) 

Lang bezig (capaciteit) 

Storingen apparaat 

Bewerkelijk 

Belemmerend op erf 



Mestscheiding kan bijdragen, maar.... 

Organiseer de 

mestketen op het bedrijf 

 

De zwakste schakel 

bepaalt 

 

Winst N werking 

onzeker 



N werking in veldproeven op gras 

 
Jaar Bedrijf Bodem %Nmin NWC 

2008 Van Wijk Klei +10 +20 

2009 

De Marke 
Zand  

Droog 

+1 +11 

2010 +2 +24 

2011 

PvKempen 
Zand  

Nat 

+3 -38 

2012 
  

+1 -11 

Van Wijk Klei +12 +0 



Hoe nu met die N werking? 

Veronderstelling hogere N werking bij hoger 

Nmin% niet afwijzen 

Maar op basis van ons onderzoek kunnen 

we het niet bevestigen 

Oorzaken? 

Te klein verschil tussen DUN en DRIJF 

Ammoniakemissie hoger uit DUN 

Behandeling in veldproef kan niet 

geoptimaliseerd worden 



Minder afhankelijk worden van 

kunstmest  

Betekent bemesting zoveel mogelijk 

rondzetten met eigen mest 

Maar hoe bemesten op maat met 1 soort 

mest met N/P2O5 verhouding 4,5? 

Maken verschillende mestproducten 

Mestscheiding 

Bioraffinage 

 



Verhouding van N en P behoefte 

verschilt 

P behoefte  

P toestand bodem 

Uitscheiding 

weidemest 

Gewas 

 

N behoefte  

N levering 

Gewasbehoefte 
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Uitvoering met de schroefpers 

DRIJF DUN DIK 

Gerealiseerd 7,1 10,2 3,3 

Verwacht 8,4 16,7 3,5 

N/P verhoudingen 

 

 

 

Matching behoefte 

 



Resultaten zijn bevredigend, maar het 

kan beter 

De behoefte wordt redelijk benaderd 

30% van de mest scheiden 

Wat als scheidingsresultaat afwijkt van de 

verwachting 

N/P verschillen tussen DUN en DIK zover 

mogelijk uit elkaar! 

Centrifuge geschikter dan schroefpers 

Zeker zo interessant voor OS! 



Optimaliseren mestafvoer door afvoer 

DIK in plaats van DRIJF 

Besparing op afvoer (per 

kg P) 

Stikstof Volume 

Centrifuge 

Schroefpers 

Trommel 
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Het rendeert, maar 

rendementsberekening is 

uiterst gevoelig! 

 

Besparing bij afvoer N  is 

heel beperkt! 



Wanneer een voordeel? 

Mest afvoeren vanwege stikstof 

Afvoer drijfmest 

Mest afvoeren vanwege fosfaat 

Nauwelijks minder mestafvoer 

bij afzet dikke fractie 

Minder mestafvoer 

bij afzet dikke fractie 

Afzet dikke fractie 

kost hetzelfde als 

afzet drijfmest 

Afzet dikke fractie 

kost minder dan 

afzet drijfmest 

Afzet dikke fractie 

kost hetzelfde als 

afzet drijfmest 

Afzet dikke fractie 

kost minder dan 

afzet drijfmest 

Mestscheiding 

Afvoer dikke fractie 



Mestscheiden = maatwerk 
Doel Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C 

Beperken afvoer 

Volume √ √ 

Mineralen 

Betere afzet 

Hogere N benutting √ 

N/P verdelen 

OS verdelen 

DIK in box √ 

Goedkope opslag 

DIK op beheersland 

Centrifuge 

Loonwerk 

Centrifuge 

Loonwerk 
Schroefpers 

Aanschaf 

Ontwikkelingen 

volgen 



Bijdrage van mestraffinage op De Marke 

Mineralen ontsluiten  

 N in minerale vorm 

• Kunstmest N vrij telen 

 Ontkoppelen N en P 

• P als kunstmest gebruiken 

• P van overschotbedrijf 

exporteren 

Minder methaanemissie 

 Dagverse mest naar raffinage 

Productie groene energie 

 
 



Een keten van bewerkingen 

 

Opslag 

Dikke fractie 

Dunne fractie 

Vloeibare  

reststroom 

Struviet 
Scheider 

Hydrolyse 

Methaanvorming Stal 

biogas 

Hydrolyse 

Methaanvorming 

Scheiding 

Struvietvorming 

 
 



Waar zijn we? 

Opstartfase 

 Proces aan de gang krijgen 

 Kinderziektes oplossen 

 Inzicht winnen over gevoeligheden en sturing 

 



Baten zijn vaak optelbaar! 

Baten efficiënt benutten € 

Nu Goed gevoel ? 

Draagvlak omgeving ? 

Minder voerkosten ? 

Minder kunstmestkosten ? 

Minder mestafvoer (bij afvoer dik) ? 

Meer inzicht in het bedrijf ? 

Toekomst Meer productieruimte (BEA) ? 

Meer gebruiksruimte mest ? 

Minder mestafvoer ? 

Ontdekken nieuwe mogelijkheden (dik in box) ? 

Totaal ?? 



Aanbevelingen 

Ook simpele verbeteringen kunnen 

renderen 

Kies oplossingen die bij je passen 

Reken, maar reken niet alles dood 

Geen dingetjes doen maar aan problemen 

werken 

Kijk af ten toe ver vooruit maar ook dichtbij 

Spelen met percelen! 

 

 



Conclusies 

Mestmanagement is een belangrijk 

onderdeel van het bedrijf 

Altijd bekijken in de bedrijfscontext 

Geen vlucht vooruit 

Niet schrikken van beginnersproblemen 


