
 

 

 

 
Succesverhalen van producenten van circulaire meststoffen online 
gepubliceerd 

Het NMI heeft in het kader van het Interreg North-West Europe (NWE) project ReNu2Farm 
bijgedragen aan een verzameling van succesverhalen van producenten van meststoffen die 
van recycling afkomstig zijn.  

ReNu2Farm richt zich op de recycling van nutriënten en de productie van meststoffen uit 
verschillende afvalstromen (dierlijke mest, zuiveringsslib en voedselafval). Een van de doelen 
van het project is een overzicht te geven van de toepassing van de op de markt beschikbare 
technologieën voor de terugwinning van nutriënten. De nadruk van de succesverhalen ligt 
op het omgaan met knelpunten waarmee bedrijven werden geconfronteerd bij de 
implementatie van de terugwinningstechnologie. De mest- en afvalverwerkende bedrijven 
die in dit overzicht aan bod komen zijn: drie Vlaamse bedrijven - Detricon, AM-Power, Arbio, 
en drie Nederlandse bedrijven - Attero, BMC Moerdijk, Groot Zevert Vergisting. In een tweede 
publicatie werden 10 bedrijven uit Noordwest-Europa geïnterviewd: Green Generation, 
Enrich Environment (Ierland), Group op de Beeck, Vermeulen Construct (België), GMB en 
Eraspo (Nederland), Violleau, SEDE Environnement, Germiflor (Frankrijk) en Ökobit en 
Berliner Wasserbetriebe & CNP CYCLES (Duitsland). 

Er zijn al verschillende terugwinningstechnologieën op de markt en bedrijven hebben daar 
al veel ervaring mee, maar hoewel het om beproefde technologieën gaat, moet worden 
benadrukt dat elk van deze technologieën zijn eigen implementatie- en operationele 
problemen heeft die op maat moeten worden aangepakt. Bovendien moeten de 
geproduceerde meststoffen door de eindgebruikers worden geaccepteerd. In het boek met 
succesverhalen hebben bedrijven beschreven hoe zij met deze barrières omgaan en wat er 
gedaan kan worden om de huidige situatie te verbeteren. 

De twee publicaties over producenten van circulaire meststoffen zijn te raadplegen op de 
website van Biorefine Cluster Europe: 1. succesverhalen mest- en digestaatverwerking, 2. 
succesverhalen van 10 Europese producenten van circulaire herwonnen meststoffen. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail 
romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776 

 

https://www.biorefine.eu/sites/default/files/publication-uploads/renu2farm_wpt1_d2.2_final.pdf
https://www.biorefine.eu/sites/default/files/publication-uploads/18032021_wpt1_d2.5_final_v2.pdf
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