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RePeat Proces

Met nieuwe technologie voor mestverwerking kan 
mest verwerkt worden tot waardevolle producten. Dit 
drukt de kosten voor mestafzet en heeft tevens voor 
een positieve milieu impact. 

Mest of vergiste mest wordt gescheiden in een vaste 
en een vloeibare stroom. De vloeibare stroom is een 
stikstofrijke meststof en kan eventueel met andere 
technieken verder opgewerkt worden tot bijvoorbeeld 
een mineralenconcentraat. De vaste mest bevat meer 
dan 70% van de fosfaat die met het RePeat proces 
wordt verwijderd. 

Fosfaat wordt uit de dikke fractie gewassen met 
water en zuur. Onder zwak zure omstandigheden 
komt nagenoeg al het fosfaat in oplossing. De 
fosfaatrijke vloeistof wordt behandeld met calcium- 
of magnesium hydroxide. Fosfaat precipiteert daarbij 
in de vorm van calciumfosfaat (CaHPO4) of struviet 
(MgNH4PO4).

Samenstelling nutriënt-arme organische stof 

Parameter Eenheid Resultaat

Drogestof (kg/ton) 380

Organische stof (kg/ton) 340

P (kg/ton) <3.0

N (kg/ton) 5.0

Humificatie coefficent (-) 0.70

EOS/P2O5 (kg/kg) 75

RePeat producten

Calciumfosfaat en struviet zijn geschikt als 
grondstof voor meststoffen welke buiten Nederland 
worden afgezet. De mate waarin het calciumfosfaat 
en struviet nog resten van organische stof bevat, 
bepaalt of het product als grondstof voor de productie 
van organische of minerale fosfaatmeststoffen 
gebruikt kan worden.  

De organische stof na het RePeat proces is een 
goede bodemverbeteraar. Door de lage gehalten 
aan fosfaat en stikstof kan veel organische stof 
worden aangewend. Na één jaar is nog ruim 70% 
van de organische stof aanwezig in bodem. 

De organische stof is ook geschikt als veenvervanger 
in potgrond. Om het zoutgehalte te verlagen wordt 
de organische stof dan gespoeld met schoon water. 

Voordelen
 » Geen export van fosfaatrijke dikke mest naar het 

buitenland
 » Besparing op transportkosten 
 » Organische stof blijft beschikbaar voor bodem-

verbetering in de regio.
 » Fosfaat wordt opnieuw benut.

Kringlooplandbouw vraagt om 
mestverwerking

Bij kringlooplandbouw worden nutriënten en 
organische stof uit mest en andere organische 
reststromen optimaal benut. Mest heeft veelal niet 
de gewenste nutriëntsamenstelling voor de voeding 
van landbouwgewassen. Daarnaast is er in Nederland 
een teveel aan fosfaat terwijl andere landen deze 
meststof juist goed kunnen gebruiken. Maar omdat 
mest voor meer dan 90% uit water bestaat is het 
transport over langere afstand duur. Aan potentieel 
waardevolle nutriënten hangt daardoor een negatief 
prijskaartje. 
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