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Wie is B3W?

(PCA, 2012)
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Wie is B3W?



Mest scheiden, het waarom en hoe 
van mobiele mestscheiding.



Pieter Obin – voorstellig bedrijf
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Pieter Obin - waarom mestscheiden?
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Pieter Obin – wanneer en hoeveel 
mestscheiden?
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Pieter Obin – inhoud van verschillende 
fracties?
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Analyseresultaten 2021

DIF DUF

Organische koolstof 98,9 kg/1000 kg VM 24,5 kg/1000 kg VM

N 5,5 kg/1000 kg VM 4,3 kg/1000 kg VM

P 2,7 kg/1000 kg VM 1,3 kg/1000 kg VM

Droge stof 215 kg/1000 kg VM 65,4 kg/1000 kg VM



Loonbedrijf gebr. Verkooyen – mobiele 
mestscheider?
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https://www.youtube.com/watch?v=TKLUqNEgQb4

https://www.youtube.com/watch?v=TKLUqNEgQb4
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Mestscheiding:

Zonder bijkomende processen = mestbewerking



Mestverwerking?

 Definitie Mestdecreet: nutriënten (N en P) komen niet op Vlaamse
landbouwgrond

 NIET

• Mestscheiding

• Vergisting

 WEL:

• Export van ruwe mest (pluimvee, paard)

• Behandeling tot exportwaardig eindproduct

• Behandeling voor afzet in tuinen, parken & plantsoenen

• Omzetting van N tot N2-gas

• Omzetting naar kunstmeststof
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Mestverwerkingsplicht: 

definitie Mestdecreet
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Drijfmest
Rijk aan N, P en K Mestscheider

Dunne fractie
Rijk aan N & K2O

Dikke fractie
Rijk aan P en O.S.

Waarom scheiden ?

Maar: samenstelling eindproducten hangt af hoe

en waarom de scheiding gebeurt!
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Waarom scheiden?
 Beperken mestafvoer: concentreren van fosfor in een 

kleiner volume

• Minder transportkosten

• Dikke fractie naar compostering, droging of vergisting 

→ export = verwerking

 Betere benutting eigen mest

• 3 soorten dierlijke mest i.p.v. 1 → “bemesten op 

maat” mogelijk

• Dikke fractie: bron van organische stof, boxstrooisel

• Dunne fractie: verhoogde N/P verhouding → niet P-

limiterend, homogeen

• Besparing op kunstmest: 40% (Schellekens & Latré, 

2014)

 Goedkope opslag van dikke fractie



Hoe mest scheiden?

 Meest toegepaste technieken: 

✓ Vijzelpers → rundermest (en dikke mestsoorten): 

• goede scheiding DS (boxstrooisel)

✓ Centrifuge → varkensmest en runderdrijfmest:

• goede scheiding fosfaat

• bij rundermest snellere slijtage door zand

 Mobiele scheiders: oplegger versus aanhangwagen



Vergelijking scheidingsefficiënties

𝑆𝑐ℎ𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖ë𝑛𝑡𝑖𝑒 =
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑖𝑛 𝐷𝐼𝐹 ∗ 𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑑𝑖𝑓

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑖𝑛 𝑟𝑢𝑤𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑡 ∗ 𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑟𝑢𝑤𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑡

Vijzelpers

Centrifuge

Massa: Ongeveer 
150 kg DIF en 850 kg 
DUF uit 1 ton 
drijfmest



Fictief rekenvoorbeeld

 1 ton runderdrijfmest met 4,8 kg N/ton en 1,4 kg P2O5 /ton

 Centrifuge met 30% scheidingsrendement DS, 30% scheidingsrendement N en 85% 

scheidingsrendement P2O5

 Vijzelpers met 35% scheidingsrendement DS, 30% scheidingsrendement N en 45% 

scheidingsrendement P2O5

Centrifuge Vijzelpers Centrifuge Vijzelpers Centrifuge Vijzelpers

Rundermest (1 ton)

Dikke fractie (150 kg) 171,4 200,0 10,4 10,4 8,5 4,5

Dunne fractie (850 kg) 70,6 65,5 4,3 4,3 0,3 1,0

kg DS/ton

85,7

kg N/ton

5,2 1,5

kg P2O5/ton

Bij scheiding met de vijzelpers ligt de samenstelling van dunne fractie 

veel dichter bij die van ruwe mest dan bij een centrifuge (gunstigere 

N/P ratio)



Gemiddelde samenstelling dikke fractie (gemiddelde 

literatuurstudie)



Gemiddelde samenstelling dunne fractie (gemiddelde 

literatuurstudie)



Schatting kosten

Centrifuge Vijzelpers

Debiet 4 -100 m³/u 4 -25 m³/u

Aankoop € 85 000 – 100 000 € 35 000 – 50 000 

Operationele kosten 1- 5 €/ton 0,5 – 3 €/ton

Mobiel 4 €/m³ (scheiding) 

+ 4 €/m³ (transport en afzet 

DIF)

20 €/uur

+ vaste kost (€ 100)

+ transport en afzet DIF (30 €/ton)

+ elektriciteitskosten



Rekentool scheiding RDM

https://www.vcm-mestverwerking.be/nl/kenniscentrum/4621/vcm-tool-scheiding-rundermest



Rekentool scheiding varkensmest

https://www.vcm-mestverwerking.be/nl/kenniscentrum/23692/vcm-tool-scheiding-varkensmest



Toepassing DIF op het land: bron van organische stof

EOC = hoeveelheid organische koolstof die 1 jaar na toediening nog

overblijft in de grond, en dus nog niet afgebroken is



Toepassing dunne/dikke fractie als meststof

Mestdecreet

 Toepassing dikke fractie varkensmest: beperking door fosfaatlimieten

 Analyse verplicht bij afvoer van het bedrijf

 Zowel de dunne als de dikke fractie = TYPE 2 meststof (Dikke fractie ≠ 
stalmest ! )

 Dikke fractie: geen opslag op de kopakker, tenzij attest 
traagwerkende meststof!

 Werkingscoëfficiënt DUF (vloeibaar) = 60%, DIF (vast, DS > 20%) = 30 %

 Uitrijregeling TYPE 2 meststoffen

 Emissiearm toepassen: na aanwending binnen de twee uur, en op 
zaterdag onmiddellijk inwerken



Toepassing dunne/dikke fractie als meststof

VLAREM (omgevingsvergunning)

 Rubriek 9 indien bedrijfseigen mest

 Opslag DIF: opslag vaste mest buiten de stal (?)

 Opslag DUF: opslag mengmest

 (Tijdelijk) stikstofkader...



Andere toepassingen dikke fractie

 Gebruik als boxstrooisel in rundveestallen: Toegelaten door 

FAVV met eigen scheider

 Hygiënisatie (aeroob) = 1 uur op 70 °C

• Via composteertunnels, composteertrommel of 

boerderijcompostering

• Export naar het buitenland = verwerking!

• Afzet naar particulieren of tuinaannemers 

• Voor de bereiding van champignonsubstraat 

 Inkuilen van dikke fractie (anaeroob)

• Fermentatie, geen hygiënisatie 

• 6 à 8 weken

 Drogen en evt. pelletiseren

 Bekalken



Efficiënt bemesten in aardappelen

Pieter Obin - opslag van verschillende 
fracties?



Efficiënt bemesten in aardappelen

Pieter Obin - toepassing van verschillende 
fracties?



Zelf deelnemen/meer informatie

▪ Thematische uitwisselingsmomenten
▪ Meer uitwisselingsmomenten volgen 

https://b3w.vlaanderen.be/actualiteit/kalender

▪ Zelf participeren
brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be

➢ www.b3w.vlaanderen.be
➢ info@b3w.vlaanderen.be

https://b3w.vlaanderen.be/actualiteit/kalender
mailto:Brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be
http://www.b3w.vlaanderen.be/
mailto:info@b3w.vlaanderen.be


Zelf deelnemen/meer informatie

▪ Focusgroepen
▪ Per regio
▪ 3 bijeenkomsten per jaar
▪ In kleine groep dieper ingaan op bepaalde thema’s met aandacht voor 

bodem- en waterkwaliteit

➢ brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be

➢ www.b3w.vlaanderen.be
➢ info@b3w.vlaanderen.be

mailto:Brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be
http://www.b3w.vlaanderen.be/
mailto:info@b3w.vlaanderen.be
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