
OVER CCS 
                        

CCS is een energie-

adviesbureau dat initieert 

en adviseert bij projecten 

op energiegebied. 

Kernbegrippen in het 

werkgebied van CCS 

zijn: warmte, WKK en 

biogas. Onze missie is het 

realiseren van rendabele 

energieoplossingen door 

een vernieuwende aanpak. 

CCS is continu bezig met het 

ontwikkelen en verbeteren 

van nieuwe en innovatieve 

toepassingen. CCS biedt 

een complete oplossing en 

voor uw energievraagstuk 

en zorgt eveneens voor 

de implementatie van 

de gekozen oplossing 

gedurende het gehele 

project. Van het aanvragen 

van offertes en subsidies 

tot de bouwbegeleiding of 

directievoering en nazorg.

                         

MEER WETEN?

Neem dan contact op. 

Bel 0570-667 000 

of bezoek onze website:

WWW.CCSENERGIEADVIES.NL

Het mestoverschot in Nederland brengt voor 

veel veehouders hoge kosten met zich mee. 

Veehouders moeten mest exporteren omdat 

slechts een beperkte hoeveelheid stikstof 

(N) en fosfaat (P2O5) uit dierlijke mest mag 

worden uitgereden op het land. Een andere 

keus is om het op een alternatieve manier te 

verwerken buiten de Nederlandse landbouw. 

CCS ontwikkelt voor melkveehouders een 

oplossing, waarmee zij op boerderijschaal de 

mest kunnen verwerken. Bio-NP.

Wat is Bio-NP

Met Bio-NP maakt u optimaal gebruik van de 

in de mest aanwezige mineralen en nutriënten. 

De mest wordt omgezet in energie, kunstmest 

en hoogwaardige struvietkorrels, die u kan 

exporteren of inzetten als grondstof in de 

kunstmestindustrie. Het restproduct kan op eigen 

land worden uitgereden voor bemesting, omdat 

de gebruiksruimte is toegenomen. 

Bio-NP is de oplossing voor grondgebonden 

bedrijven.

De voordelen 

• De mest wordt verwerkt tot 4 fracties, die een 

gerichte toepassing en/of afvoer mogelijk 

maken.

• Dierlijke stikstof wordt omgezet in stikstof-

houdende kunstmest.

• Al het organisch materiaal blijft op het bedrijf.

• Mestverwerking en geconcentreerde afzet 

buiten de Nederlandse landbouw.

• Ontkoppelen N en P.

- P wordt omgezet in struvietkorrel.

- Alleen het overschot P van jouw bedrijf 

exporteren.

• Minder methaanemissie.

• De boerderij wordt producent van groene 

energie en zelfvoorzienend.

BIO-NP  MESTRAFFINAGE OP BOERDERIJSCHAALOVER CCS 
MAAK VAN JE MESTOVERSCHOT EEN INKOMSTENBRON

MESTRAFFINAGE OP DE BOERDERIJ
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Wat levert het op

Na de verwerking van de mest, blijven 4 fracties over:

1. Een kali-rijke dunne fractie die nog stikstof en fosfaat bevat. Deze 

dunne fractie wordt uitgereden op het land bij de boerderij;

2. Een fosfaatrijke, hoge organische stof bevattende, dikke fractie. 

Deze dikke fractie wordt ook uitgereden op het land bij de boerderij;

3. Een fosfaatrijke en stikstof bevattende struviet (korrel), welke wordt 

afgezet als meststof (geen kunstmest) in binnen- of buitenland;

4. Een stikstofrijke vloeibare kunstmest (afhankelijk van het gebruikte 

zuur, ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat). Dit is een erkende 

kunstmest.

Hoe verloopt het proces

Het proces kent 4 stappen:

1. Vergisting

De mest wordt (dagvers) vergist in een boerderijvergister.

2. Scheiding

Het digestaat (uitgegiste mest) wordt gescheiden in een dikke 

en dunne fractie. De dikke fractie is fosfaatrijk en bevat veel 

organische stof. Deze dikke fractie wordt opgeslagen en kan 

worden uitgereden op het land bij de boerderij. De dunne fractie 

wordt verder verwerkt.

3. Struvietvorming

Onder toevoeging van magnesium worden struviet korrels 

gemaakt. De fosfaatrijke en stikstof bevattende struviet (korrel), 

kunt u afzetten als meststof.

4. Stikstofstrippen

Door verhoging van de temperatuur en pH wordt de ammoniakale 

stikstof uit de mest gestript. Hierdoor wordt de stikstof omgezet 

in ammoniak en komt het in de gasfase. De lucht met ammoniak 

gaat daarna door een gaswasser, zoals die ook bekend is uit 

de varkenshouderij. Ammoniak reageert hier met zuur tot 

bijvoorbeeld ammoniumsulfaat, een stof die verkocht kan worden 

als kunstmest.

• De stikstofrijke vloeibare kunstmest, afhankelijk van het 

gebruikte zuur ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat, 

is een erkende kunstmest. Deze kan lokaal en in de eigen 

gebruiksruimte worden ingezet.

• Het effl uent is een kali-rijke, nog stikstof en fosfaat bevattende, 

dunne fractie. Deze wordt uitgereden op het land bij de 

boerderij.

In welke situatie is/zijn oplossingen rendabel

Bio-NP biedt oplossingen voor grondgebonden bedrijven met een 

stikstof en/of fosfaat overschot. 

• Leverbaar vanaf 3000 m³ mest per jaar

• Geschikt tot 20.000 m³ mest per jaar 

• Zet tot 65%* van de stikstof in de mest om in kunstmest

• Verwerkt tot 25%* van het fosfaat in de mest tot struvietkorrels

• Ook renderend zonder overschot* door eigen kunstmestproductie 

(nog checken!).

* Afhankelijk van de voeding van de installatie en de gehaltes in de 

mest.

Waar/hoe kan men meer informatie vinden

Wilt u meer informatie over deze technologie, of bent u 

geïnteresseerd in implementatie van deze technologie op uw bedrijf? 

Neem vrijblijvend contact op met Ruurd van Schaik op 0570-667 000 

of stuur een mail naar info@ccsenergieadvies.nl

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunt u zich 

inschrijven voor de agrarische nieuwsbrief op de website

www.ccsenergieadvies.nl
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