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1. INLEIDING
De Vlaamse landbouwsectoren kampen met een mestoverschot. We produceren meer 
dierlijke mest dan de hoeveelheid die we op een milieukundig verantwoorde wijze kunnen 
afzetten op regionale landbouwpercelen. Daarom wordt die mest gedeeltelijk verwerkt en 
geëxporteerd naar buurlanden. Een groot deel minerale stikstof wordt daarbij omgezet naar 
inert stikstofgas en terug in de atmosfeer geblazen. 

Tegelijk is de aanmaak van minerale stikstofkunstmeststoffen op basis van luchtstikstof een 
energie-intensief proces. Dat is een gevolg van de geldende mestwetgeving, die de toege-
laten hoeveelheid dierlijke mest limiteert en kunstmestgebruik toelaat. De vrijstelling van 
nutriënten uit dierlijke mest is immers veel minder voorspelbaar dan de nutriëntenvrijstel-
ling uit kunstmest, waardoor het risico op nutriëntenverliezen in het milieu veel groter is bij 
gebruik van dierlijke meststoffen. 

Het project ReNu2Farm van Interreg North-West Europe heeft als doel om kunstmest ge-
deeltelijk te vervangen door herwonnen meststoffen. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat 
de performantie en veiligheid van herwonnen meststoffen gelijk zijn aan die van kunst-
mest. Bovendien willen de onderzoekers, onder meer van Inagro, de producten optimaal 
afstemmen op de wensen en de noden van de landbouwer en de regio. Daarom gaf Inagro 
dit voorjaar het startschot voor de aanleg van deze meerjarige bemestingsproef, om de 
bemestingswaarde van die herwonnen meststoffen in kaart te brengen. In de drie jaar du-
rende veldproef nemen de onderzoekers de volgende parameters uitgebreid onder de loep 
in verschillende teelten: de N-bemestingswaarde, de effecten op de teelt en op de bodem-
vruchtbaarheid, het aanwezige bodemleven en de verliezen van nutriënten naar het milieu.
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2. VELDPROEF
Eigenschappen van het perceel
• Historiek
Tabel 1:  historiek van het perceel

hoofdteelt organische bemesting groenbedekker

2016 silomais 24 ton/ha runderstalmest Italiaans raaigras (afgevoerd)

2017 silomais 24 ton/ha runderstalmest /

2018 vroege aardappelen 24 ton/ha runderstalmest Italiaans raaigras (begraasd)

• Bouwvooranalyse
Tabel 2:  resultaten van de bouwvooranalyse per blok

pH textuur %C calcium magnesium natrium kalium fosfor zwavel

mg/100 g droge grond

blok 1 5.61 zand 0.72 82.24 12.37 0.36 23.84 63.82 1.09

blok 2 6.03 zand 0.82 88.70 13.54 0.54 20.63 66.84 1.21

blok 3 5.96 zand 0.81 87.33 12.87 0.28 21.70 66.31 2.16

blok 4 5.00 zand 0.78 65.14 8.48 0.60 21.86 66.58 1.33

• Minerale N-beschikbaarheid in de bodem voor proefaanleg 
Tabel 3:  gemiddelde (n = 9) minerale N-beschikbaarheid in de bovenste bodemlaag (0-30 cm) 
voor proefaanleg (29/03)

0-30 cm NO3-N (kg/ha) NH4-N (kg/ha)

blok 1 16 16

blok 2 23 11

blok 3 18 8

blok 4 11 11
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Voorafgaande screening van het perceel en selectie van de proef-
velden
Het perceel splitsten we op in 39 sectoren die we elk afzonderlijk evalueerden. Afwijkende 
sectoren werden geweerd in de proef. Voorafgaande screening voerden we op 3 manieren 
uit:  via dronebeelden, bodemanalyse en indringingsweerstand. 

• Dronebeelden (15/02/2019), evaluatie van de hergroei van de grasstoppel in de uitzonde-
rijk warme omstandigheden in februari

Figuur 1: Dronebeeld (NDVI) r het perceel genomen op 15/02/2019

• Analyses van verkennende bodemstalen (n = 39) per sector
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Tabel 4:  samenvattende tabel met analyseresultaten per sector

gemiddelde Stdev Stdev 
(excl. geweerde plots)

%C 0,89 0.22 0.12

pH 5,77 0.20 0.20

TN (g/kg) 0,73 0.11 0.09

EC (µS/cm) 55,17 10.99 9.39

P (g/kg) 1.14 0.19 0.17

S (g/kg) 0.17 0.02 0.02

Na (g/kg) 0.07 0.02 0.02

Ca (g/kg) 1.26 0.34 0.33

Mg (g/kg) 0.66 0.07 0.07

Al (mg/kg) 3588.44 390.14 399.22

Fe (mg/kg) 4811.34 654.17 681.13

Mn (mg/kg) 176.53 52.80 54.45

Cu (mg/kg) 49.45 14.13 14.89

Cd (mg/kg) 6.12 4.42 4.43

Co (mg/kg) 14.60 7.74 7.74

Cr (mg/kg) 20.68 10.75 11.22

Ni (mg/kg) 38.01 24.56 24.71

Pb (mg/kg) 29.08 19.11 19.62

Voornamelijk sectoren met afwijkend %C en een afwijkend TN -gehalte werden geweerd, 
omdat daar een afwijkende mineralisatiesnelheid verwacht wordt.  Chemische analyse op 
heel wat elementen gaf weinig verschillen (er werd wel een agressieve extractiemethode 
gebruikt).

• Indringingsweerstand in de bodem 

Meting van de indringingsweerstand gebeurde op 19/02/2019, in relatief drogen omstandig-
heden (na een uitzonderlijk warme en zonnige periode in februari). Dat kan de hoge indrin-
gingsweerstand die overal gemeten werd deels verklaren. Er werd een conus van 1 cm² 
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gebruikt. Per sector werden 10 steken uitgevoerd in kruisverband. De belangrijkste bevindin-
gen hieruit zijn: 

 – Op het ganse perceel is een ploegzool aanwezig

 – Metingen met de penetrometer laten toe het perceel op te delen in 2 delen: 

 � De indringingsweerstand blijft toenemen onder de ploegzool 
(blok 1 en blok 2, Figuur 2 en Figuur 3).

 � De indringingsweerstand neemt terug af/ blijft lager onder de ploegzool 
(blok 3 en blok 4, Figuur 4 en Figuur 5).

Dit werd ondervangen door blok 1 en blok 2 in het eerste deel te leggen en blok 3 en blok 4 
in het tweede deel.

Figuur 2:  indringingsweerstand in blok 1 (sectoren 1 - 7, 10, 11)
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Figuur 3: indringingsweerstand in blok 2 (sectoren 12-17, 24-26)

Figuur 4: indringingsweerstand in blok 3 (sectoren 8, 9, 18-23, 27)
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Figuur 5: indringingsweerstand in blok 4 (sectoren 28-31, 34, 35, 37-39)

Invulling van het N-bemestingsadvies
Tabel 5: invulling van de N-bemesting via een N-balans 

N-inputs

bodemvoorraad voor zaai (0 - 30 cm) 29 kg N/ha staalname 29/03/2019

oogstresten grasstoppel 15 kg N/ha

atmosferische depositie 15 kg N/ha https://www.vmm.be/data/
verzuring-en-vermesting

N-mineralisatie uit BOS 20 kg N/ha

N-mineralisatie uit organische bemesting 
voorgaande jaren

25 kg N/ha

N-opname

gewasbehoefte mais 230 kg N/ha

latent N-min residu (0-60) 25 kg N/ha

N-advies 151 kg N/ha
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Weersomstandigheden

Figuur 6:  Neerslag

Figuur 7:  temperatuur
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Het weer voor en tijdens de proef werd gekenmerkt door een droge en uitzonderlijk warme 
periode in februari (overdag).  Maart was dan weer zeer nat. In april en mei was de neerslag 
eerder beperkt. Eind april – de periode waarin de proef aangelegd werd – was bovendien een 
warme periode. De eerste helft van mei was relatief koud, waardoor het gewas slechts traag 
weggroeide. Begin juni viel er redelijk wat neerslag, gecombineerd met hogere temperatu-
ren, waardoor het gewas goed groeide. Vanaf half juli kregen we extreem droge omstandig-
heden.

Proefopzet
Tabel 6:  overzicht van de aangelegde objecten

N P, K en S
obj product aantal 

parallellen
dosis toediening dosis toediening

1 onbemest 8 0 nvt 0 nvt

2 P en K mineraal 8 0 nvt maximale 
dosis

vast, korrel

3 NPK mineraal 4 advies - 
60 %

vast, korrel maximale 
dosis

vast, korrel

4 NPK mineraal 4 advies - 
30 %

vast, korrel maximale 
dosis

vast, korrel

5 NPK mineraal 4 advies vast, korrel maximale 
dosis

vast, korrel

6 varkensdrijfmest 4 advies - 
60 %

vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

7 varkensdrijfmest 4 advies - 
30 %

vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

8 varkensdrijfmest 4 advies vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

9 ammonium-
nitraat 
luchtwasser

4 advies - 
60 %

vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig
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10 ammonium-
nitraat luchtwas-
ser

4 advies - 
30 %

vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar  + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

11 ammonium-
nitraat luchtwas-
ser

4 advies vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar  + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

12 ammoniumsul-
faat luchtwasser

4 advies - 
60 %

vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar  + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

13 ammoniumsul-
faat luchtwasser

4 advies - 
30 %

vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar  + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

14 ammoniumsul-
faat luchtwasser

4 advies vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar  + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

15 varkensurine 4 advies - 
60 %

vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar  + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

16 varkensurine 4 advies - 
30 %

vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar  + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

17 varkensurine 4 advies vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar  + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

18 vloeibare fractie 
digestaat 

4 advies - 
60 %

vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar  + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

19 vloeibare fractie 
digestaat 

4 advies - 
30 %

vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar  + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

20 vloeibare fractie 
digestaat 

4 advies vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar  + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig
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21 digestaat 4 advies - 
60 %

vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar  + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

22 digestaat 4 advies - 
30 %

vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar  + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

23 digestaat 4 advies vloeibaar maximale 
dosis

vloeibaar  + aan-
gevuld met korrel 
indien nodig

Samenstelling van de toegediende producten
Mesttransporten moeten ook in het kader van proefveldonderzoek plaatsvinden door een 
erkend mestvervoerder. Daarom was het niet mogelijk om voorafgaand aan de proef de 
mest tijdelijk op te slaan, zodat we voor toediening een staal konden nemen en analyseren 
van de batch die later in de proef gebruikt zou worden. Er werden dus voorafgaand aan de 
proef stalen genomen op de bedrijven die de producten zouden aanleveren (maar niet van 
dezelfde batch) om een indicatie te hebben van de nutriëntensamenstelling.  Op basis van 
die eerste stalen wordt dan de toe te dienen dosis berekend.

Op het ogenblik van proefaanleg worden de producten geleverd en wordt een tweede staal 
genomen. Na analyse van deze stalen kan berekend worden hoeveel nutriënten er per object 
exact toegediend werden. Omwille van de variabiliteit van de nutriëntensamenstelling in de 
mestkelder kan die dosis soms vrij veel afwijken van de vooropgestelde dosis. Enkel AMSUL-
FA en AMNITRA konden exact gedoseerd worden. Omdat van die producten minder dan 500 
kg nodig was, konden ze voor proefaanleg verzameld en geanalyseerd worden. 
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Tabel 7:  Verkennende analyse van herwonnen meststoffen op stalen genomen in de mest-
kelder 

varkens-
drijfmest 

digestaat  dunne fractie 
digestaat

varkensu-
rine 

AMSULFA AMNITRA 

datum 
staal 

4/03/2019 18/02/2019 18/02/2019 4/03/2019 19/03/2019 15/04/2019 

C (%) 72,30 11,87 10,71 14,00 - - 

OM (%) 130,10 21,36 19,92 25,20 - - 

pH 8,07 7,95 8,02 7,60 5,72 6,23 

EC 
(mS/cm) 

9,75 31,27 31,83 28,66 - 24,05 

NH4-N 
(g/kg) 

6,90 2,63 2,54 3,00 43,07 43,43 

NO3-N 
(g/kg) 

- - - - 0,01 43,10 

Kjeldahl 
N (g/kg) 

11,87 4,35 3,67 4,30 - - 

P2O5 
(g/kg) 

8,50 1,58 0,43 0,99 - - 

K2O 
(g/kg) 

9,20 2,59 2,51 3,20 - - 

totaal S 
(g/kg) 

1,92 0,36 0,15 0,62 37,85 0,02 

Na2O 2,80 4,55 4,43 1,10 - - 

MgO 3,80 0,18 0,08 7,60 - - 

CaO 8,10 1,62 0,36 1,20 - - 
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Tabel 8:  samenstelling van de gebruikte herwonnen meststoffen (staalname op de in de 
proef gebruikte batch)

 varkens-
drijfmest 

digestaat  dunne 
fractie di-
gestaat

varkensu-
rine 

AMSULFA AMNITRA 

datum staal 22/04/2019 25/04/2019 25/04/2019 25/04/2019 19/03/2019 15/04/2019
C (%) 44,73 33,30 16,36 8,78 - - 
OM (%) 80,51 59,94 29,45 15,80 - - 
pH - - - - 5,72 6,23 
EC (mS/cm) - - - - - 24,05 
NH4-N 
(g/kg) 

4,89 2,59 2,92 4,23 43,07 43,43 

NO3-N 
(g/kg) 

0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 43,10 

Kjeldahl N 
(g/kg) 

8,02 5,59 4,42 5,00 - - 

P2O5 (g/kg) 5,07 5,84 3,01 0,75 - - 
K2O (g/kg) 5,64 2,95 2,73 3,69 - - 
Total S 
(g/kg) 

- - - - 37,85 0,02 

Na2O 1,70 5,91 4,71 1,39 - - 
MgO 2,32 1,73 0,87 0,57 - - 
CaO 5,64 8,21 4,55 1,10 - - 

Tabel 9:  procentueel verschil in nutriëntensamenstelling per nutriënt tussen de stalen geno-
men in de mestkelder en de stalen genomen bij toediening 

NH4-N Kjeldahl N P2O5 K2O
varkensdrijfmest 71 67 60 61
digestaat 98 129 370 114
dunne fractie digestaat 115 120 700 109
varkensurine 141 116 76 115
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Toediening van de meststoffen en proefverloop
De herwonnen meststoffen werden toegediend op 2 tijdstippen. In eerste instantie werden 
AMNITRA en AMSULFA toegediend met de slangenpomp. Een kleine week later werden de 
andere herwonnen meststoffen geleverd door de mesttransporteur en werden ook die toe-
gediend.  Toediening van de meststoffen gebeurde voor ploegen en werd gegeven met een 
graslandinjecteur uitgerust met snijschijven. De afstand tussen de kouters was 25 cm, de 
kouters legden de meststoffen af in een voor die ongeveer 5 cm diep was. 

Om ammoniakale vervluchtiging te voorkomen werden de herwonnen meststoffen onmid-
dellijk (1 à 2 minuten) na toediening verder ingewerkt door een spitfrees. Hierdoor werden 
de meststoffen homogeen verdeeld over de bovenste bodemlaag, met een diepte van onge-
veer 15 cm. In dezelfde werkgang werd de bodem dichtgerold met een vaste rol om uitdro-
ging te voorkomen. 

Minerale kunstmeststoffen werden op de proefvlakken toegediend onmiddellijk voor ploe-
gen. Door ploegen werden alle meststoffen 30 cm ondergewerkt.  Buiten de proefvlakken 
werden de kunstmeststoffen gegeven na het ploegen. 
Tabel 10:  weersomstandigheden bij toedienen van de meststoffen

AMNITRA & 
AMSULFA 

VDM, digestaat, dun-
ne fractie digestaat en 
varkensurine 

kunstmeststof-
fen 

datum 18/04/2019 24/04/2019 30/04/2019 

weersomstandigheden zonnig en lichte wind zonnig en winderig - 
bodemtemperatuur op 
de middag 
(diepte = 5 cm) 

16 °C 18°C - 
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Figuur 8:  inwerken van de meststoffen en dichtrollen van de bodem onmiddellijk (1 à 2 min) na injecteren

Tabel 11:  proefverloop

Datum Actie

15/02/2019 verkennend dronebeeld

19/02/2019 metingen penetrologger

28/03/2019 verkennende staalname per sector

18/04/2019 toedienen AMNITRA en AMSULFA

24/04/2019 toedienen andere herwonnen meststoffen

30/04/2019 toedienen minerale N binnen de proefvlakken

1/05/2019 ploegen 

2/05/2019 klaarleggen perceel en zaaien 

10/05/2017 toedienen minerale P- en K-bemesting binnen de proefvlakken

10/05/2019 toedienen minerale NPK bemesting buiten de proefvlakken

26/06/2019 dronebeeld tijdens groei
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Aangelegde objecten
Tabel 12:  Vergelijking van de werkelijk toegediende dosis N met de geplande dosis 

obj product dosis toegediende N 
(totaal)* 

toegediende N 
(werkzaam)** 

geplande dosis 
(werkzame N) 

  kg /ha kg N/ha Kg N/ha kg N/ha 
1 - - - - - 
2 PK - - - - 
3 CAN 30% 201 60,40 60,40 60,4 
4 CAN 30% 352 105,70 105,70 105,7 
5 CAN 30% 503 151,00 151,00 151 
6 VDM 5200 41,70 30,31 60,4 
7 VDM 8900 71,38 51,88 105,7 
8 VDM 12700 101,85 74,03 151 
9 AMNITRA 707 61,22 61,22 60,4 
10 AMNITRA 1192 103,21 103,21 105,7 
11 AMNITRA 1760 152,35 152,35 151 
12 AMSULFA 1795 60,06 60,06 60,4 
13 AMSULFA 3117 104,29 104,29 105,7 
14 AMSULFA 4488 150,14 150,14 151 
15 varkensurine 13800 69,00 61,56 60,4 
16 varkensurine 24500 122,50 109,29 105,7 
17 varkensurine 35500 177,50 158,37 151 
18 dunne fractie 17000 75,14 57,41 60,4 
19 dunne fractie 28500 125,97 96,24 105,7 
20 dunne fractie 40600 179,67 137,28 151 
21 digestaat 14600 81,61 51,26 60,4 
22 digestaat 24500 136,96 86,02 105,7 
23 digestaat 35200 196,77 123,59 151

* Kjeldahl N + NOx,NO2 en NO3 

**Minerale N (NH4, NOx,NO2 en NO3) + 30 % van de organische N (Kjeldahl N  - NH4-N)
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Tabel 13: N, P2O5, K2O en S toegediend met herwonnen meststoffen

obj product dosis (beschikbare) N* P2O5 K2O S 

  kg /ha kg N/ha kg/ha kg/ha kg/ha 

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

6 VDM 5200 30,31 26,36 29,33 9,88 

7 VDM 8900 51,88 45,12 50,20 16,91 

8 VDM 12700 74,03 64,39 71,63 24,13 

9 AMNITRA 707 61,22 0,00 0,00 0,00 

10 AMNITRA 1192 103,21 0,00 0,00 0,00 

11 AMNITRA 1760 152,35 0,00 0,00 0,00 

12 AMSULFA 1795 60,06 0,00 0,00 67,95 

13 AMSULFA 3117 104,29 0,00 0,00 118,00 

14 AMSULFA 4488 150,14 0,00 0,00 169,88 

15 varkensurine 13800 61,56 10,35 50,92 10,35 

16 varkensurine 24500 109,29 18,38 90,41 18,38 

17 varkensurine 35500 158,37 26,63 131,00 26,63 

18 dunne fractie 17000 57,41 51,17 46,41 2,48 

19 dunne fractie 28500 96,24 85,79 77,81 4,15 

20 dunne fractie 40600 137,28 122,36 110,97 5,92 

21 digestaat 14600 51,26 85,26 43,07 5,27 

22 digestaat 24500 86,02 143,08 72,28 8,84 

23 digestaat 35200 123,59 205,57 103,84 12,70
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Tabel 14:  toegediende kunstmeststoffen

obj CAN Patentkali kaliumchloride TSP
 Kg /ha kg N/

ha 
kg /ha Kg K2O/

ha 
Kg S/
ha 

Kg /ha Kg 
K2O/
ha 

Kg /ha Kg 
P2O5/
ha 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 833 250 140 0 0 235 108 

3 201 60 833 250 140 0 0 235 108 

4 352 106 833 250 140 0 0 235 108 

5 503 151 833 250 140 0 0 235 108 

6 0 0 736 221 124 0 0 177 82 

7 0 0 666 200 112 0 0 137 63 

8 0 0 595 178 100 0 0 95 44 

9 0 0 833 250 140 0 0 235 108 

10 0 0 833 250 140 0 0 235 108 

11 0 0 833 250 140 0 0 235 108 

12 0 0 0 0 0 417 250 235 108 

13 0 0 0 0 0 417 250 235 108 

14 0 0 0 0 0 417 250 235 108 

15 0 0 664 199 111 0 0 212 98 

16 0 0 532 160 89 0 0 195 90 

17 0 0 397 119 67 0 0 177 81 

18 0 0 679 204 114 0 0 124 57 

19 0 0 574 172 96 0 0 48 22 

20 0 0 463 139 78 0 0 0 0 

21 0 0 690 207 116 0 0 49 23 

22 0 0 592 178 100 0 0 0 0 

23 0 0 487 146 82 0 0 0 0 
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Gewasstand op 26/06/2019
Een evaluatie van de gewasstand werd uitgevoerd op 26/06/2019 door een multispectrale 
camera gemonteerd op een drone.  Op het ogenblik van de waarneming was het gewas in 
volle groei, verschillen in N-beschikbaarheid zouden op dat ogenblik maximaal tot uiting 
moeten komen.  Eind juni was de bodem ook nog voldoende vochtig en kon watergebrek 
nog geen invloed hebben op de gewasgroei.  

Door combinatie van verschillende golflengtebanden opgemeten door de multispectrale 
camera wordt de NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) berekend. Dit is een waarde 
die sterk gecorreleerd is met de aanwezige hoeveelheid bovengrondse biomassa.

Figuur 9: Beeld van de NDVI-waarde waargenomen op het proefperceel op 26/06/019
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3. MACHINEDEMO
3.1. Proefveldbemester

Technisch gezien is de veldproef een huzarenstukje. Om 
effecten van de natuurlijke variabiliteit in de bodem op 
te vangen, worden verschillende bemestingen willekeur-
ig over het perceel toegediend. Hierbij mag de injecteur 
elk veldje maar één keer berijden. Om dat mogelijk te 
maken voor een proef met meer dan 100 kleine velden 
ontwikkelde een machinebouwer op vraag van Inagro een 
gespecialiseerde proefveldbemester.

Wat deze machine speciaal maakt, is dat ze veel kleiner (werkbreedte = 3m) en lichter (tarra 
= 3500 kg) is dan klassieke bemestingsmachines en in de hef van de trekker gemonteerd is. 
Hierdoor is zij zeer wendbaar voor het aanleggen van de proefvelden met beperkte afmetin-
gen en wordt de bodemdruk beperkt. Toch is de machine opgebouwd met klassieke technie-
ken die nu als standaard in de bemestingstechniek gebruikt worden. Daardoor is de manier 
van toedienen van vloeibare meststoffen representatief voor de praktijk. Deze gloednieuwe 
proefveldbemester stelt ons in staat om met een zeer hoge nauwkeurigheid de bemesting 
emissiearm toe te dienen, wat belangrijk is voor onze onderzoeken. De machine bevat 2 
pompsystemen, enerzijds een vacuümpompsysteem voor grote volumes laag geconcen-
treerde meststoffen zoals dierlijke mest, digestaat, urine…  en anderzijds een slangenpomp-
systeem voor hoog geconcentreerde meststoffen. 

We kunnen met andere woorden met 1 machine de ganse range van vloeibare meststoffen 
toedienen. Door de keuze voor twee gescheiden systemen die gelijktijdig kunnen werken, is 
het met de bemester ook mogelijk om producten die je normaal gezien om veiligheidsrede-
nen niet mag mengen, toch in één werkgang samen toe te dienen.

Van elk product worden in de veldproef verschillende dosissen toegediend. Dat biedt de mo-
gelijkheid een verband te zien tussen de toegediende dosis 
en het effect op het gewas. Daaruit kunnen we de snelheid 
van de stikstofvrijstelling in de bodem afleiden. Om dose-
ring op een eenvoudige manier mogelijk te maken, kreeg 
de proefveldbemester de nodige controle-elementen.

Zo is een nauwkeurige instelling van het gewenste volume 
tijdens de proef te allen tijde mogelijk. Bovendien wordt 
dat bijgehouden voor ieder proefveld, zodat de exact toe-
gediende volumes bekend zijn.
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3.2. Aangepaste sproeimachine voor spuiwater
De Vlaamse akkerbouwer Jeroen Hindryckx bouwde zelf een sproeimachine om spuiwa-
ter toe te kunnen dienen. Jaarlijks produceren chemische luchtwassers van varkensstallen 
ongeveer 90 kubieke meter spuiwater. Dat spuiwater bevat stikstof en zwavel en wordt 
gebruikt voor de bemesting van aardappelen, grasland en voor andere teelten. Doordat spui-
water zwavelzuur bevat, laat het een gewone spuitmachine snel roesten. De spuitkoppen 
verstoppen vaak door onzuiverheden, bv. vliegjes. Deze omgebouwde machine houdt daar-
mee rekening en ze heeft ook een groter debiet dat ervoor zorgt dat er sneller over het veld 
gereden kan worden.

4. KOOLSTOFVOETAFDRUK
Volgens het Vlaamse Milieurapport van 2017 is ongeveer 11% van de 
totale broeikasgasemissies in Vlaanderen afkomstig van de voedse-
lindustrie en landbouw. Driekwart van die emissies zouden enkel en 
alleen vanuit landbouw voortkomen. Tussen 1990 en 2008 bleken 
de emissies vanuit de landbouw met 28% gedaald te zijn. Vanaf 
2009 bleven de emissies echter ongeveer gelijk. Circulaire productie 
en een efficiënter gebruik van grondstoffen, die zorgen voor ver-
kleining van de stikstofverliezen en de koolstofvoetafdruk, kunnen 
de broeikasgasemissies verder verminderen. Een verhoogd gebruik 
van herwonnen meststoffen en innovatieve landbouwtechnologieën 
zoals stal- en scheidingssystemen kunnen daartoe bijdragen.

Herwonnen meststoffen
We weten momenteel nog niet altijd even gedetailleerd wat de impact van herwonnen 
meststoffen is op gewassen en het milieu. Daarom wordt tijdens deze veldproef de nitraat-
uitspoeling in het veld gemonitord. Mogelijke broeikasgasemissies worden daarnaast onder-
zocht via potproeven in het labo (zie Figuur 2).

Figuur 1: voorstelling van de 
circulaire productie.

Figuur 2: potproeven in het labo te UGent. Links: de herwonnen meststoffen zitten in polyethyleen potten in buizen waaraan 
leidingen zijn gekoppeld. Lucht wordt onderaan ingeblazen, om de broeikasgasemissies aan de bovenkant te meten. De vrijge-
komen CO2, lachgas, ammoniak en methaan worden gedurende enkele uren gemeten via een infraroodgasmonitor (rechts).
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Ook de koolstofvrijgave wordt berekend, door de CO2-concentratie te meten die vrijkomt bij 
bewaring van de meststof met bodem in een NaOH-oplossing gedurende enkele maanden 
(Figuur 3). Dat resultaat geeft niet alleen inzicht in de stabiliteit van koolstof van die mest-
stoffen, maar ook op de CO2-vrijgave op langere termijn.

VeDoWS-stalsysteem
Niet enkel herwonnen meststoffen kunnen bijdragen aan de broei-
kasgasemissiereductie, maar ook innovatieve agrarische technolo-
gieën. Het VeDoWS-stalsysteem werkt op zo’n manier dat de urine 
en de mest in varkensstallen van bij de bron gescheiden worden. Op 
deze manier vermijd je de vorming van ammoniak (NH3).

Een levenscyclusanalyse vergeleek dat systeem met het gangbare 
systeem. Die analyse omvat alle emissies die vrijkomen bij verza-
meling, transport en op het veld brengen van 1 m³ ruwe varkens-
drijfmest. Samengevat hebben we het dan over emissies door het 
stalsysteem, de opslag, het transport, aanbreng op het veld en 
uitsparing van kunstmest. Bij een VeDoWS-systeem wordt de var-
kensurine getransporteerd en op het veld gebracht, terwijl de dikke 

fractie getransporteerd wordt naar een vergister om het digestaat daarna op het veld te 
brengen (Figuur 4).

Figuur 3: voorstelling van de 
proef voor meting van de 
koolstofstabiliteit.

Figuur 4: bovenaan een voorstelling van emissies bij het gangbare systeem. Onderaan bij het VeDoWS-systeem.
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Een vergelijking tussen het gangbare systeem en het VeDoWS-systeem toont aan dat het 
scenario met het VeDoWS-stalsysteem een lagere koolstofvoetafdruk heeft, door volgende 
redenen:

• de scheiding van urine en mest leidt tot minder stikstofverliezen, terwijl het klassieke 
systeem meer emissies heeft bij opslag in de mestkelder,

• lachgasemissies bij op het veld brengen van varkensdrijfmest liggen hoger dan bij aan-
brengen van gescheiden urine en digestaat,

• er wordt energie uitgespaard door de productie van elektriciteit en warmte bij vergisting 
van de dikke fractie van varkensmest,

• de varkensurine en digestaat hebben een hoger stikstofgehalte dan ruwe varkensmest 
en sparen daarom meer kunstmest uit.

Het VeDoWS-stalsysteem heeft nochtans twee extra transportstappen in vergelijking met 
het gangbare systeem: van de stal naar de vergistingsinstallatie en daarna pas naar het 
veld.
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Deze demo kadert in het Interreg-project ReNu2Farm, de H2020-projecten Nutri2Cycle en 
Nutriman en het IWT-VIS-project TransBio.

Met steun van onze partners en cofinanciers

TransBio wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (), met financiële 
steun van: Renewi, BiogasTec, OWS, Innolab, Rendac, Kemira Chemicals, United Experts, Pro 
Natura, Biogas JG, Waterleau Group, Desotec, Next Kraftwerke, Op de Beeck, Task, Van Bem-
mel machine import, Caldic Belgium, Van Meeuwen Chemicals, Van Raak, Synergrid, Arie Belo 
Beheer, Fluxys Belgium, Fluvius, Eneria, Maschinebau Peters, Wiefferink, Biolectric, Febiga, Bos 
Benelux, Continental Energy Systems, Cogen Vlaanderen, Biotechnics en Hermax Lubricantsw-
ww.vlaio.be), met financiële steun van: Renewi, BiogasTec, OWS, Innolab, Rendac, Kemira Chemi-
cals, United Experts, Pro Natura, Biogas JG, Waterleau Group, Desotec, Next Kraftwerke, Op de 
Beeck, Task, Van Bemmel machine import, Caldic Belgium, Van Meeuwen Chemicals, Van Raak, 
Synergrid, Arie Belo Beheer, Fluxys Belgium, Fluvius, Eneria, Maschinebau Peters, Wiefferink, 

Biolectric, Febiga, Bos Benelux, Continental Energy Systems, Cogen Vlaanderen, Biotechnics en Hermax Lubricants



CONTACT

ReNu2Farm Inès Verleden 051 27 33 84 ines.verleden@inagro.be

Erik Meers 0478 78 60 98 erik.meers@ugent.be

Nefertiti Franky Coopman 051 27 33 45 franky.coopman@inagro.be

Nutriman Eva Maddens 051 27 33 62 eva.maddens@inagro.be

Erik Meers 0478 78 60 98 erik.meers@ugent.be

Nutri2Cycle Sander Vandendriessche 051 14 03 29 sander.vandendriessche@inagro.be

Erik Meers 0478 78 60 98 erik.meers@ugent.be

TransBio Sam Tessens 0479 70 45 43 sam.tessens@biogas-e.be

Erik Meers 0478 78 60 98 erik.meers@ugent.be


