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In Vlaanderen worden er jaarlijks 66 miljoen kg N en 4,5 miljoen kg P2O5 als kunstmest gebruikt in 

landbouw. Nochtans vergt de aanmaak van kunstmest N m.b.v. fossiele grondstoffen zeer veel 

energie (37 GJ/t NH4 ; European Fertilizer Manufacturers Association). Daarnaast is ook P uit 

minerale delfstoffen slechts beperkt beschikbaar : aan het huidige verbruik zal de beschikbare 

voorraad in de komende 30 jaar tot de helft terugslinken. Tegen het einde van deze eeuw zullen deze 

beschikbare natuurlijke bronnen bovendien grotendeels zijn opgebruikt. Het wordt dan ook meer en 

meer duidelijk dat we in de overgang van fossiele naar hernieuwbare economie, ook meer aandacht 

zullen moeten besteden aan recuperatie / hergebruik van andere grondstoffen, waaronder macro- en 

micronutriënten.  

Co-vergisting van mest en reststromen uit de industrie levert naast groene energie ook 

digestaat als restproduct op. Tot op heden wordt dergelijk digestaat als dierlijke mest beschouwd, 

waardoor het in zijn ruwe vorm niet, of nauwelijks, kan worden afgezet. De naverwerking van dit 

digestaat vereist verschillende procestechnieken en levert dan ook diverse eind- en nevenproducten, 

zoals dikke fracties uit scheidingstechnieken, concentraten uit membraanfiltratietechnieken, NH4-

recuperatie via NH4-stripping, spuiwaters uit luchtwassers en struviet uit precipitatietechnieken. Deze 

producten zouden potentieel kunnen gebruikt worden als groene anorganische en/of organische 

meststoffen/bodemverbeteraars ter vervanging van (dure) fossielgebaseerde artificiële meststoffen. 

Dergelijke duurzame ontwikkelingsstrategie sluit volledig aan bij de cradle-to-cradle gedachte: afval 

wordt secundaire grondstof. Bovendien zou het op deze manier sluiten van productkringlopen ook 

leiden tot de cruciale stimulatie van de hernieuwbare energieproductie, met oog op het halen van de 

2020-doelstellingen.  

 De Universiteit Gent start, samen met andere kenniscentra, onderzoek naar recuperatie van 

nuttige nutriënten uit digestaatverwerking. Ook op industrieel vlak is er stijgende interesse, zo onder 

meer is ook Eneco ten zeerste geïnteresseerd om in komende jaren zich meer toe te leggen op 

duurzame recuperatie van nutriënten komende van haar vergistingsinstallaties. Deze workshop geldt 

als eerste steenlegging om contacten te leggen met geïnteresseerde partijen uit academie en 

industriële praktijk, ten einde in komende jaren het duidelijk potentieel van groene kunstmest verder te 

exploreren. 


