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Sleutels voor succes
DBC heeft een aantal icoonprojecten benoemd. 
De ervaringen en inspiratie uit deze initiatieven hebben 
geleid tot het benoemen van elementen die bepalen of 
mestvalorisatie initiatieven succesvol en uiteindelijk 
zelfstandig economisch kunnen draaien:

•  Grootschalig (> 100.000 ton mest)

•  Organisatie en financiering: 
  Vind een ondernemer of intrinsiek betrokken regisseur:  

de trekker die de keten organiseert. 
 Een entiteit die de mestlevering organiseert/garandeert.
 Investeerders en afnemers.

•  Locatie-aspecten: 
  Bereikbaarheid (voor mestlevering en overige logistiek).
 Aanwezigheid en/of mogelijkheid van vergunning  
 (incl. gewogen omgevingsaspecten).
 Betrokkenheid van de omgeving.
 Synergie en symbiosemogelijkheden met bestaande   
 industrie en/of infrastructuur.

•  Bioraffinage: 
  Valorisatie van meerdere inhoudsstoffen, in een vraaggerichte 

aanpak. Denk aan: mineralen, fosfaatkorrels voor export, 
organische meststoffen, water, vezels en energie  
(biogas in WKK (eigen/extern), groen gas in net,  
groen gas voor transport).

Daarnaast zullen mestvalorisatie-initiatieven alleen  
succesvol zijn, wanneer ook wordt voldaan aan de  
volgende randvoorwaarden: 

•  De kernwaarden van de circulaire economie: 
duurzame grondstoffen en energie, lokale en regionale 
kringloopsluiting, en ondersteunend aan samenleving, 
gezondheid en biodiversiteit.

•  De realisatie van nieuwe business modellen en financiële 
arrangementen (incl. garantieregelingen) waarin risico’s 
van lange termijn levering en afname alsook gedeelde 
economische afhankelijkheid in ketenprojecten worden 
afgedekt.

•   Aanpak van (herstel van) vertrouwen en maatschappelijke 
waardering.

•   Een stimulerend overheidsbeleid (o.a. aangepaste 
wetgeving voor kunstmestvervangers, stimuleren 
cascadering (benutten van alle fracties) en industriële 
symbiose, vereenvoudigd proces van vergunningverlening, 
creatie experimenteerruimte en sluitende 
kwaliteitsborgingssystemen, incl. handhaving.

Van inspiratie naar realisatie?
Het is noodzakelijk dat betrokken stakeholders een strategisch 
implementatieplan uitwerken. Het DBC wil graag een bijdrage 
daaraan leveren. Wij adviseren om daarbij te focussen op een 
beperkt aantal kansrijke initiatieven in de praktijk. Momenteel 
hebben we een aantal icoonprojecten in beeld. Het zijn 
voorbeeldprojecten, waarvan andere ondernemers kunnen 
leren en die inspireren. Via de website van het DBC kunt u 
deze cases volgen.

Wat leren de icoonprojecten ons?
Het zijn cases met samenwerking, open innovatie en communicatie 
over de leerervaringen: 
•  Een ontwikkelpad voor de korte en lange termijn: naarmate 

technologie en ketens zich verder ontwikkelen worden steeds 
meer hoogwaardige producten geproduceerd.

•  In alle cases aandacht voor technologie, vraagsturing, 
organisatie, financiering, wet- en regelgeving en economie. 
Een vraaggericht aanpak: De potentiële afnemers bepalen de 
specificaties van de producten.

•  Denken vanuit circulaire economie: duurzaam omgaan met 
grondstoffen en hergebruik van reststromen, lokale en regionale 
kringloopsluiting.

•  Cross-sectorale samenwerking en nieuwe allianties. Voor afzet 
van producten in andere sectoren, én voor het bereiken van 
industriële symbiose: water, warmte, energie en mineralen.

Aan de slag met mest?  
De stip aan de horizon staat. Icoonprojecten leren wat en 
hoe het mogelijk is mestvalorisatie duurzaam en voor de 
lange termijn te optimaliseren. Het vraagt om vervolgstappen. 
Innovaties, co-creaties om te komen tot een optimale 
mestvalorisatie binnen een circulaire economie. 
De sleutel is samenwerking. Wilt u met ons sparren over een 
gecoördineerde aanpak dan is het raadzaam samen aan tafel 
te gaan. Kennis verbinden en samen succesvolle stappen zetten 
op het gebied van waardevolle mestvalorisatie, product- en 
marktontwikkeling. Wij willen versnellen door te verbinden. 
Heeft u interesse of ideeën neem dan contact op met DBC,  
voor verbinding of versnelling.

Mestvalorisatie  
sleutelfactor op weg 
naar een duurzame  
biobased economyMet steun van:

De sleutel is samenwerking



Mestvalorisatie  
sleutelfactor op weg 
naar een duurzame 
biobased economy
Zien we mest als een continue kostenpost of als een waarde(n)
volle grondstof? Optimale economische mestvalorisatie is cruciaal 
voor het realiseren van een circulaire economie. Zoveel is zeker. 
Waarde toevoegen en waardevolle producten maken is de enige 
duurzame route. De voornaamste succesfactoren daarbij zijn de 
wil om samen te werken, voldoende schaal, het blijven ontwikkelen 
van waardevolle producten uit mest en marktontwikkeling. En dat 
vraagt op zijn beurt lef, coöperatieve kracht en oog voor de lange 
termijn.

Momenteel is de sector te veel gericht op kleinschaligheid, korte 
termijn en is er onvoldoende aandacht voor business cases die ook 
op termijn duurzaam zijn. Dit pad moeten we verlaten en onze 
blik naar voren richten. Nu moeten we investeren in initiatieven om 
te komen tot een waardevolle verwaarding van mest op de lange 
termijn. 

De opkomst van de biobased economy biedt kansen om 
grondstoffen uit mest (zoals vezels, mineralen, biogas en eiwitten) 
te benutten. Bovendien is er grote behoefte aan betrouwbare 
producten uit mest die op specificatie van de afnemers worden 
geleverd. Versnelling van marktpenetratie van potentiële 
producten uit mest vereist cross-sectorale samenwerking in het 
verbinden van vraag en aanbod tot nieuwe waardeketens. 

DBC – Dutch Biorefinery Cluster 
Binnen het DBC werken agro-, zuivel-, diervoeder-, tuinbouw-, papier- en watersector samen.  
De sectoren omarmen het streven om meer waarde uit biobased grondstoffen en zijstromen te halen. 
Enerzijds gedreven door de eigen ambities om te verduurzamen en concurrentiepositie te verbeteren. 
Anderzijds speelt de maatschappelijke en politieke wens om te komen tot een duurzame en circulaire 
economie een belangrijke rol. 

Verandering zit in de actie

Elke grote verandering begint met een eerste stap. Het 
gaat om de actie! Niet voor niets heeft het DBC daarom 
acties en handelingsperspectieven in beeld gebracht voor 
overheid en bedrijfsleven: 

1.  De elementen en randvoorwaarden voor een 
succesvolle economische mestvalorisatie worden 
benoemd

2.  Overheid en bedrijfsleven zetten gezamenlijk  
de schouders onder een nationale aanpak

Dit zou kunnen in de vorm van een Green Deal. 
Onderdeel van deze gezamenlijke aanpak is onze 
oproep om één centraal regiepunt voor mestvalorisatie-
initiatieven te creëren. 

DBC benoemt in dit document de belangrijkste sleutels 
voor succes. DBC wil met dit document ondernemers 
een handleiding geven voor een transitie naar 
mestvalorisatie. Een van onze kernambities is leden 
zelf initiatieven te laten ontplooien. Wij geven de 
richting aan en helpen kaders te scheppen waaraan 
mestvalorisatie dient te voldoen. Op deze wijze willen 
we een bijdrage leveren aan de weg richting een 
circulaire economie met een optimale mestvalorisatie. 

 

Het hier en nu
Op dit moment zien we op regionaal niveau een groot aantal initiatieven 
om tot oplossingen te komen. Deze afzonderlijke initiatieven helpen met 
het zetten van kleine stappen, maar zijn vooral gericht op de korte termijn 
(probleemoplossend). Ze leveren niet de versnelling op die wenselijk is voor 
een duurzame en economische toekomst. We kijken eerst naar de huidige 
situatie. 

•  Intensieve veehouderij kampt met mestoverschotten. Deze bedrijven 
hebben onvoldoende grond om de mest binnen de grenzen van de 
wetgeving op het eigen bedrijf uit te mogen rijden. Er zijn echter 
helaas nog onvoldoende economisch rendabele verwerkingstechnieken 
voorhanden. 

•  In het buitenland lijkt de vraag naar en het draagvlak voor import van 
Nederlandse mest te verdwijnen.

•  Bij uitbraak van besmettelijke dierziekten en sluiting van de 
grenzen, ontstaat een acuut probleem: onvoldoende verwerkings- en 
opslagcapaciteit. 

•  Korte termijn focus. Nu past men vooral concepten toe die mest gebruiken 
als (gesubsidieerde) energiebron in combinatie met afzet van digestaat en 
mineralenconcentraten (geografisch beperkt afzetgebied). 

•  Het groeiende mestoverschot leidt tot hoge kosten voor de sector. 
   Keuzes die leiden tot korte termijn kostenverlaging faciliteren niet altijd 

de gewenste route en noodzakelijke samenwerking voor lange termijn 
oplossingen.

•  Maatschappelijke acceptatie. 
  Zorgen over overlast voor de omgeving die mestverwerking kan hebben. 

Ook inpassing in het landschap is een punt van zorg. Vergunningverleners 
lijken in toenemende mate moeite te hebben met de uitbreiding van 
activiteiten op een boerenerf. 

•  Ondernemers die innoveren lopen het meeste risico: zij investeren en 
helpen tevens de sector vooruitgang te boeken in de leercurve. Financiële 
steun zou gericht moeten zijn op het opvangen van initiële risico’s van 
deze ondernemers, in plaats van op het in stand houden van onrendabele 
businesscases.

Het verbinden 
van vraag en 

 aanbod is 
essentieelDe uitdagingen

Het is noodzakelijk om met  
de huidige kennis initiatieven 
te ontplooien die bijdragen aan het 
lange termijn doel. Dat doel is een integrale lange 
termijn oplossing voor het verwaarden van mest, 
mineralen en bio-energie zodat deze grondstoffen 
bijdragen aan een positief bedrijfssaldo en de 
duurzame ontwikkeling van de veehouderij. Cruciaal 
is samenwerking, zowel binnen de sector als cross-
sectoraal, evenals het borgen van draagvlak bij politiek, 
consument en andere stakeholders.

Daarnaast is het belangrijk de marktpenetratie van 
potentiële producten uit mest te versnellen. Het verbinden 
van vraag en aanbod is essentieel. Ontwikkel en realiseer 
waardeketens. Cross-sectorale samenwerking is een 
vereiste. Het vraagt heldere strategische keuzes, effectieve 
inzet van middelen en expertise in combinatie met 
uitvoeringsdiscipline. Alleen dan namelijk kunnen kansen 
omgezet worden in omzetgroei.

De kansen

•  Er is meer dan voldoende mest beschikbaar voor  
het opzetten van nieuwe waardeketens. 

•  De opkomst van de biobased economy biedt volop 
kansen om grondstoffen uit mest (zoals vezels, 
mineralen, biogas en eiwitten.) te benutten. 

•  Er is grote behoefte aan betrouwbare producten uit 
mest die op specificatie van de afnemers worden 
geleverd. 

De stip aan de horizon
 

In 2025 is sprake van een optimale valorisatie binnen een 

circulaire economie. Voer is afgestemd op de behoefte van 

het dier. Meststoffen en organische stof worden op maat 

gemaakt, afgestemd op de specifieke behoefte van de 

grond en via precisiebemesting toegediend. Een deel van de 

verwerking wordt ingevuld op boerderijniveau. Opwerking 

naar hoogwaardige producten uit mest vindt op regionaal 

niveau plaats. Bij het sluiten van kringlopen wordt maximale 

symbiose nagestreefd met de industrie die een belangrijke 

afnemer van biogas en andere producten uit mest is. 

Versnellen  
door te  

verbinden


