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Composteren op melkveebedrijven
betekent fors investeren
Aart Evers en Michel de Haan

economische en milieutechnische gevolgen van composteren
met beheersgras op een voorbeeldbedrijf met melkvee.

Een aantal melkveebedrijven op arme zandgronden die,
binnen het kader van MINAS, de bodemvruchtbaarheid op
peil willen houden, zien compostering van drijfmest als
mogelijkheid daartoe. Compostering heeft niet alleen
gevolgen voor de bodem, maar ook voor de bedrijfsopzet,
het inkomen en de mineralenbalans. In een verkennende
berekening zijn de gevolgen van compostering globaal
onderzocht. Dit artikel geeft de resultaten van deze verkenning weer.

Composteringsproces
Bij composteren van drijfmest is dragermateriaal nodig om
met de drijfmest te mengen. Verschillende producten zijn hiervoor bruikbaar. Voorbeelden uit de praktijk zijn beheersgras,
bermgras, stro en snoeiafval. Vooral groene restproducten zijn
aantrekkelijk omdat hier geen aankoopkosten aan verbonden
zijn. In dit artikel beschrijven we als voorbeeld compostering
van beheersgras. Het composteringsproces begint met het
aanbrengen van een rug met beheersgras op een mestplaat
met een shovel of voorlader. Met een portaalmenger en een
mesttank mengt de veehouder de drijfmest door het beheersgras. Afhankelijk van de structuur is voor iedere 1000 kg
drijfmest 910 kg beheersgras nodig. Bij het composteringsproces in dit voorbeeld wordt de composthoop wekelijks
omgezet met de portaalmenger. Jaarlijks zijn met dit composteringsproces vier rondes van 13 weken mogelijk. Hierbij
vermindert het volume van het mengsel in 13 weken met
24 % en het gewicht met 40 %. Dit komt door de omzettingen
en verdamping van vocht. Het stikstofverlies door composteren
bedraagt 20 %. Wanneer de opslagplaten niet overkapt zijn is
voor de opvang van lekvocht een putje noodzakelijk. Voor een
snel verloop van het composteringsproces is bedekking van
de compostrug met een compostdoek wenselijk. Na het
composteringsproces verplaatst de veehouder de compost
naar een andere opslagplaat, waar verdere rijping plaatsvindt.
Daarna rijdt hij de gerijpte compost met een mestverspreider
over het land uit. De werkzaamheid van de stikstof in de toegediende compost is 38 % lager dan van stikstof uit drijfmest.
Uitgangspunt is dat door toepassen van compostering de
gewasopbrengst met 6 % toeneemt. Deze extra gewasopbrengst is wellicht mogelijk door de betere bodemvruchtbaarheid en een hoger vochtleverend vermogen.
Voor het composteren moet een veehouder extra machines
aanschaffen. Als alternatief voor de inzet van machines is uitvoering van werkzaamheden in loonwerk mogelijk. Naast de
extra kosten voor machines en bouwwerken is besparing
mogelijk op kosten voor drijfmestopslag. Composteren vraagt
extra arbeid. De tijd die nodig is voor composteren en de extra
kosten hangen sterk af van de hoeveelheid te composteren
materiaal en de duur van een composteringsronde.

Melkveehouders op droge zandgronden ervaren het op peil
houden van de bodemvruchtbaarheid als een toenemend
probleem. De provinciale overheid wil onttrekking van grondwater uit de bodem inperken, zodat beregening aan banden
wordt gelegd. Verder krijgen bedrijven op droge zandgronden
in de nabije toekomst met strengere verliesnormen te maken
dan bedrijven op andere zandgronden. Zowel minder beregening als minder bemesten kunnen negatieve gevolgen hebben
voor de gewasproductie. Een aantal melkveehouders op
droge zandgronden zien compostering van drijfmest als
mogelijkheid om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden.
Het idee is dat bemesting met compost veel organische stof
aan de bodem toevoegt hetgeen gunstig is voor het vochtbergend vermogen en de gewasproductie.
Het PV is betrokken bij onderzoek naar de gevolgen van
compostering door literatuurstudie, balansmetingen en veldproeven. Ook maken economische verkenningen deel uit van
het onderzoek. In dit artikel wordt specifiek stil gestaan bij de

Voor een snel composteringsproces is bedekking van de compostrug
met compostdoek wenselijk.
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droge stof bijvoeren, produceren de dieren 950 m3 mest in de
put. Compostering gebeurt voor een goede verhouding tussen
koolstof en stikstof (C/N-verhouding) met 860 ton beheersgras. De gewenste C/N-verhouding ligt rond de 30. Behalve
het mengen van de compost, verricht de loonwerker alle werkzaamheden. De composteringsplaat is niet overkapt, wel is
een composteringsdoek gebruikt om de rug tegen regen te
beschermen.
In tabel 1 is weergegeven hoe de kosten veranderen bij omschakeling van drijfmest naar een systeem met compostering.

Tabel 1 Verandering jaarkosten bedrijfsinrichting door

composteren bij voorbeeldbedrijf op zandgrond
Kostenpost

Bedrag (ƒ)

Bij:

Kosten opslag beheersgras
Kosten composteringsplaat
Kosten gerijpte compostopslag
Loonwerk overpompen mest
Loonwerk verplaatsen beheersgras
Loonwerk verplaatsen gerijpte compost
Loonwerk legen perssapputje
Loonwerk compost uitrijden

716
9.199
2.016
1.416
12.889
621
390
8.657

Tabel 1 laat zien dat bij dit voorbeeld de extra kosten van
bedrijfsinrichting bij composteren uitkomen op ruim ƒ24.600
per jaar. Een belangrijk deel van deze extra kosten zijn kosten
voor opslag van beheersgras, compost en gerijpte compost
(bijna ƒ12.000). De extra loonwerkkosten voor de diverse
werkzaamheden bedragen bijna ƒ24.000. Maar besparing is
mogelijk op kosten voor uitrijden van drijfmest: ruim ƒ7.500.
Behalve dat de post drijfmest uitrijden vervalt, is ook minder
opslagcapaciteit van drijfmest nodig. Minder drijfmest opslaan
levert een besparing van ruim ƒ3.700 aan jaarkosten op.
Opgemerkt moet worden dat de lagere kosten van drijfmestopslag alleen mogelijk zijn bij het opnieuw inrichten van een
bedrijf.

Af:

Lagere kosten drijfmestopslag
Kosten zodebemesten bij 100 % drijfmest
Extra kosten bedrijfsinrichting compostering

-3.747
-7.577
24.681

Voorbeeldbedrijf
Voor een bedrijf op droge zandgrond zijn de kosten voor de
bedrijfsinrichting op een rijtje gezet. Het voorbeeldbedrijf heeft
47 koeien met een melkproductie van 8.500 kg melk per koe
en een melkquotum van 400.000 kg melk. De beschikbare
oppervlakte is 18,8 hectare gras en 6,3 hectare snijmaïs. Met
een beweidingsysteem van alleen overdag weiden en 8 kg

Hoger saldo
Met de beschreven uitgangspunten van het bedrijf op droge
zandgrond zijn simulatieberekeningen uitgevoerd voor
compostering met beheersgras. In tabel 2 staan van deze

Tabel 2 Verandering kosten (ƒ) van composteren met beheersgras op voorbeeldbedrijf met droge zandgrond

Basissituatie:
toepassen van drijfmest

Composteren met beheersgras:
ingeschatte extra opbrengst 6 %

88.230
46.010
3.512
0

-6.803
-3.972
-2.813
+0

Saldo

231.293

+6.765

Niet toegerekende kosten
* waarvan eigen arbeid
* waarvan loonwerk
* waarvan machines,
werktuigen, installaties
* waarvan onroerende zaken

345.508
92.000
33.146

+38.240
+2.447
+17.827

86.352
118.365

+8.993
+8.972

Netto bedrijfsresultaat
Berekende arbeid
Arbeidsopbrengst

-114.215
92.000
-22.215

-31.475
+2.447
-28.990

Toegerekende kosten
* waarvan veevoer
* waarvan kunstmest
* waarvan toevoegmateriaal
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Tabel 3 Veranderingen op mineralenbalans door composteren (kg)

Basissituatie:
toepassen van drijfmest

Composteren met beheersgras:
ingeschatte extra opbrengst 6 %

Aanvoer stikstof totaal per ha
Waarvan:
* Ruwvoer
* Krachtvoer
* Kunstmest
* Reinigingsmiddel + strooisel
+ toevoegmateriaal

283,5

+411,8

28
96,2
109,5

-9,3
+0,2
-90,3

0,9

+511,2

Overschot stikstof per ha

187,8

+411,8

Aanvoer fosfaat totaal per ha
Waarvan:
* Ruwvoer
* Krachtvoer
* Kunstmest
* Reinigingsmiddel + strooisel
+ toevoegmateriaal

72,4

+12,8

9,4
38,7
22,0

-3,0
+0,7
-16,0

0,0

+31,6

Overschot fosfaat per ha

32,7

+13,1

berekeningen de resultaten weergegeven. Hieruit blijkt dat de
hogere gewasopbrengsten leiden tot daling van de voerkosten. Verder is te zien dat composteren met beheersgras
tot een daling van de kunstmestkosten leidt van ruim ƒ2.800.
In totaal stijgt het saldo bij 6 % extra gewasopbrengst met
ruimƒ6.700. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat beheersgras gratis wordt aangevoerd.

beheersgras is het ook belangrijk te zien welke gevolgen dit
heeft voor de mineralenbalans. Met beheersgras wordt
immers veel stikstofrijk materiaal aangevoerd. Tijdens de
compostering zijn de stikstofverliezen 20 %. Daarnaast is de
werking van de stikstof uit compost 38 % lager dan van de
stikstof uit drijfmest.
Tabel 3 laat zien dat door toepassing van compostering op
het voorbeeldbedrijf 511 kg N per hectare uit beheersgras
wordt aangevoerd. Door omzettingsverliezen leidt deze
aanvoer tot een daling van de stikstofaanvoer uit kunstmest
met 90 kg N per hectare. Bij een 6 % hogere gewasopbrengst
daalt de ruwvoeraanvoer met ruim 9 kg N per hectare. Het
stikstofoverschot is ruim 410 kg N per hectare hoger bij deze

Lager bedrijfsresultaat
Ondanks het hoger saldo daalt het netto bedrijfsresultaat met
bijna ƒ31.500 door composteren. Dit komt door de hogere
niet toegerekende kosten. De stijging van de niet toegerekende kosten bedraagt ruim ƒ38.000. Dit zijn de extra kosten
uit tabel 1, aangevuld met kosten voor een portaalmenger,
extra tractorkosten, extra arbeid en extra vaste lasten als
onroerend zaakbelasting. Ook leidt een hogere gewasopbrengst tot wat hogere kosten voor loonwerk. Er vindt daarnaast meer voederwinning plaats. Hierdoor stijgen de kosten
voor de opslag van voer licht.
Niet meetellen van de extra arbeidskosten geeft een iets
gunstiger beeld. Het verschil tussen gebruik van drijfmest en
compost daalt dan bijna ƒ2.500. Toch is de arbeidsopbrengst
nog ongeveer ƒ29.000 lager bij composteren met beheersgras dan bij toepassen van drijfmest.
Gevolgen voor de mineralenbalans
Naast de economische gevolgen van composteren met

Omzetten van compost kost extra arbeid.
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meetelt binnen MINAS of niet. Telt dit materiaal niet mee, dan
is compostering gunstig voor het MINAS-overschot, omdat
sterk op kunstmest wordt bespaard. Telt dragermateriaal voor
het composteringsproces wel mee, dan wordt het stikstofoverschot zo groot dat zeer forse overschotheffingen in het
verschiet liggen.
Toekomst van composteren
Toepassen van composteren zorgt voor een betere vruchtbaarheid van de bodem waardoor de gewasopbrengsten en
het saldo stijgen. Daarnaast zorgt composteren voor het
terugsluizen van groene restproducten zoals bermgras en GFT
naar de bodem. Dit hergebruik van natuurlijke restproducten is
gunstig voor de kringlopen. Voor composteren zijn echter wel
forse investeringen nodig. Omzetten van compost kost ook
extra arbeid. Of composteren in de toekomst aantrekkelijk is
hangt van een aantal zaken af. Vooral de overheid speelt hierbij een belangrijke rol. Beantwoording van vragen over bouwvergunningen van bedrijfsinrichtingen en over de plaats van
dragermateriaal binnen MINAS is van invloed op de keuze van
een melkveehouder voor composteren of niet. Daarnaast
maakt de melkveehouder zelf de afweging of composteren op
zijn bedrijf echt een alternatief is.

Portaalmenger.

vorm van composteren ten opzichte van een situatie met
alleen drijfmest. Bij fosfaat zijn de gevolgen in absolute zin
minder groot omdat beheersgras minder fosfaat dan stikstof
bevat. Het fosfaatoverschot stijgt met 13 kg P2O5 per hectare.
Wat de gevolgen voor MINAS zijn hangt af van de wetgever.
De vraag is of dragermateriaal (in dit geval beheersgras)
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