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Een nieuvve visie op composteren
In de voorlaatste uitgave van
Greenkeeper heeft redactiecommissielid Arijan van Alphen een
verslag geschreven over de studiedag bij Compara met als
onderwerp het bodemvoedselweb en de functie en het belang
van microleven in de grond. Een
van de bedrijven waar Compara
nauw mee samenwerkt is Van
Ierset Compost met vestigingen in
Biezenmortel en Ravenstein. Wij
spreken met directeur Mark van
Ierse!, onderzoeker Sjoerd Smits
en assistent-onderzoeker Joan
Timmermans.

Compost
Van lersel Compost 1s al meer dan tien
Jaar act1ef 1n het composteren van snoe•hout en gras. Mark van Ierse!· "W•J composteren biJna alles behalve G F T -afval.
omdat dat naar onze men1ng met zu1ver
genoeg IS ·· Voor de product•e van Van
Ierse! Groencompost heeft Van lersel
Compost in Blezenmortel een zes hectare
groot terre1n mgencht. Op d•t terre1n
wordt voornameliJk snoe•afval gecomposteerd dat dagelijkS wordt binnengebracht
door gemeentes, boomkwekers, hoven•ers en ook golfbanen D1t afval wordt.
nadat het versnipperd IS, op lange nllen
gezet In deze nllen, d1e ongeveer één
meter tachtig hoog en breed ZIJn, ontstaat een 1deaal miCroklimaat voor een
razendsnelle compostenng van het matenaai. DagelijkS wordt de temperatuur en
het zuurstofgehalte van de nJpende compost gemeten Regel daarbiJ IS dat de
compost m1n1maal dne dagen boven 55
graden Cels1us moet ZIJn geweest om
onkrUidzaden af te doden

Als de temperatuur op het gewenste
n1veau IS, wordt de nl met een spec1ale
machine omgezet om al het matenaal
aan deze hoge temperaturen bloot te
stellen
Het hart van deze mach1ne wordt
gevormd door een meer dan manshoog
wormw1el dat ervoor zorgt dat de nl door
en door wordt omgewoeld
Nadat het composterend mengsel van
houtsmppers en gras t•en dagen op een
nl heeft gestaan, wordt het half gecomposteerde materiaal op een grote trapez•umvorm•ge hoop gezet om 1n een •ets
rust1ger tempo verder te composteren In
vaktermen wordt deze hoop half afgenjpte compost ovengens een tafel genoemd
Op deze tafel verblijft het matenaal doorgaans VIJf weken
Na een aantal weken afnJpen op een
derde plaats op het terre•n IS de compost
te gebrulken
AfhankeliJk van
het

gebru•ksdoel kan de compost afgezeefd
worden tot op VIJf m1lhmeter.
Micro farming
De bovenstaande werkWIJZe lijkt op de
werkWIJZe van andere groencomposteerbednJven 1n Nederland Samen met het
tUinbouwadv•esbednjf Cernpara heeft
Van Ierse! Compost echter een meuwe
vorm van composteren ontwikkelt d1e
resulteert 1n een hoogwaard•ge humuscompost d1e ook op greens gebru1kt zou
kunnen worden.
Deze humuscompost wordt geproduceerd volgens het m1cro farmmg procédé
D1t houdt 1n dat de compost een zeer nJk
en zeer d1vers m•croleven 1n ZICh draagt,
wat na toepass•ng van de humuscompost
1n een green of tee, veel pos1t1eve effecten teweegbrengt
De theeneen achter het miCro farm1ng
procédé ZIJn een combmat1e van compostenngstechnleken u•t OostenriJk en
m•crob•olog•sche kenn1s u1t Amenka
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Deze worden m Nederland gecombmeerd
toegepast 1n de tUinbouw Mark van
Ierse!: "WIJ z1en nu dat vooroplopende
telers met succes proeven Uitzetten met
onze humuscomposten. En het blijkt dat
er hele belangnjke wmst gerealiseerd kan
worden op het geb1ed van Ziekteonderdrukking "
Voor golfbanen staat het gebruik van
m1cro farmmg humuscompost nog 1n de
kinderschoenen . Van Ierset Compost
heeft de humuscompost mm1ddels geleverd aan Pnse d'Eau en Gendersteyn
Productie van MHumuscompost op
maat"
M1cro farmmg humuscompost wordt heel
anders geproduceerd dan gewone compost Mark van Ierse!. "De humuscompost d1e WIJ 1n Ravenstem maken 1s relatlef duur om te produceren. De verdiensten van gangbare composteerbednJven
1n Nederland komen voornameliJk un de
1nname van organ1sch afval. Het rendement van humuscompost moet u1t de
verkopen komen, ook omdat er een deel
van de 1ngredu:mten moet worden Ingekocht
De productie van humuscompost start
met het bepalen van het doel van de
compost
Er wordt gestreefd naar een optimaal
evenwicht1ge bodem biJ het toepassen
van het m1cro farm1ng Systeem. DaarbiJ
wordt met behulp van analyse gekeken
naar m1Cro-b1ologie, humus en voed1ng
Het bodemvoedselweb wordt dus op
orde gebracht met behulp van humus-

compost op maat. Na aanbrengen van
deze humuscompost wordt gedurende
het groe1se1zoen het voedselweb gevoed
en op pe1l gehouden met behulp van
compostthee.
Gras op de golfbaan verlangt een bepaalde
mate van bactenedominant1e 1n de grond,
terwijl biJVoorbeeld aardbe1en schimmeldominantie wensen D1t heeft te maken
met de plaats d1e het betreffende gewas
1n de natuur 1nneemt op de ladder der
success1e.
Maar golfbanen hebben b.v ook bepaalde sch1mmels. protozoa en posit1eve
nematoden nod1g Van Ierset Compost
voegt als het ware v1a de humuscompost
de mgred1ënten toe die 1n een bepaalde
bodem ontbreken Het beoogde resultaat
1s daarbiJ dat een bepaald gewas op d1e
bepaalde grond kan groe1en met een
m1n1mum aan chem1sche m1ddelen.
Of een humuscompost schimmelgedomineerd of bactenegedom1neerd IS, wordt
1n belangnJke mate bepaald door de
mgred1enten d1e biJ aanvang gebruikt
worden In het algemeen geldt h1erb1j dat
hout en moelliJk afbreekbaar matenaal
zorgt voor bepaalde sch1mmels 1n de
humuscompost Snel afbreekbaar materiaal zoals b.v. gras of veen, zorgt voor
bepaalde bactenèn m de humuscompost
Als de e1sen en wensen d1e aan het emdresultaat gesteld worden bepaald ZIJn,
kan het composteren beg1nnen. Van de
benodigde matenalen wordt een uitgeklend mengsel samengesteld D1t mengsel
wordt ook h1er weer op nllen gezet. Het
versch1l1s onder andere dat de nllen wat
besche1dener van formaat ZIJn en afge-

dekt worden met een sem1-permeabel
doek. Een ander versch1l1s dat het mengsel gemengd wordt met 10% kle1 Zonder
deze kle1 kan er geen kle1-humus-complex
gevormd worden en mag Je de compost
dus ook geen humuscompost noemen
Ook h1er IS het regel dat de compost
min1maal dne dagen boven SS graden
Cels1us moet ZIJn geweest om al de
onkru•dzaden af te doden Het 1s daarbiJ
zorg dat de temperatuur beneden de GS
graden Cels1us bliJft, want anders overleeft een groot deel van het miCroleven
de behandeling niet. D1t microleven IS
later weer belangnJk om de klei-humuscomplexen op te bouwen. Voor het zuurstofgehalte geldt dat het altiJd meer dan
VIJf procent moet ziJn om een aërobe
compostenng op gang te houden
Dre1gt de temperatuur te hoog op te
lopen of het zuurstofgehalte te laag te
worden. dan wordt de nl met een, voor
deze humuscompost, speoale machme
omgezet.
Inoccuteren
Het belangnikste verschil van de supercompost 1s dat de m1Cro-organ1smen
act1ef worden toegevoegd aan het te
composteren mengsel. Nadat het mengsel gecontroleerd 1s volgens de JUISte procesomstandigheden op de nl heeft
gestaan kan de humuscompost soms 1n
acht weken gebrUiksklaar en stab1el ZIJn.
Exact naar de wensen van de klant kan
het matenaal m de gewenste fract1e worden afgezeefd SJoerd Sm1ts "Un1ek aan
de humuscompost d1e op deze man1er
wordt geproduceerd IS het biJ te leveren
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certtftcaat Voor tedere batch laten we

De humuscompost moet nameliJk

tntenstef belucht In deze thee Ztt dan een

door een gespeoaltseerd laboratonum

meteen tussen de grasspnet)es door kun-

extra hoge concentratte mtcroleven. Door

een precteze waardebepaling maken van

nen vallen om bt) regen geen vette laag

al het bactene- en schtmmelleven tn de

op de grasmat te veroorzaken

telers wordt dtt dan op het blad en op de
bodem verneveld Bt)voorbeeld om het

compost. Dtt noemen we een voedsel-

SJoerd Smtts. "In de bloemen-. bloembol-

bodemleven weer nieuw leven m te bla-

webanalyse. Andere zaken dte worden

len-. boom- en aardbetenteelt hebben

zen nadat er gespoten 1s met bestrtjdtngs-

vastgelegd ZtJn de humuswaarde. de

WIJ heel goede ervanng met mtcro far-

mtddel Voor golfbanen IS hter nog wet-

NPK-waarde en een chromatagram -

mtng Zoals gezegd, maken we btJ mtcro

mg ervaring mee opgedaan "

Joan Ttmmermans "Het grote tdee ach-

farmmg ook gebrutk van compostthee.

ter de voedselwebtheone ts natuurlijk dat

dtt IS een mengsel van water met o a

door het mtcrobtologtsche leven tn de

sutkers en geextraheerde compost De

grond de JUtste voedtngsstoffen worden

compostthee wordt gedurende 20 uur

vnJgemaakt voor de plant. In rud daarvoor krt)gt het mtcroleven van de plant
wat ZIJ nodtg hebben. Dtt noemen we
symbtose
Kunstmest brengt ook voedtng naar de
plant, maar doodt het mtcroleven dat de
aanweztge voedtngsstoHen op lange termtJn beschtkbaar moeten maken voor de
plant en daarmee gaat ook de natuurlijke
Ziekteonderdrukkende werktng tn de
grond verloren."
Compostthee
Zoals gezegd heeft Van lersel Compost
nog wetntg speofteke ervanng op golfterremen. Er IS wetntg kenms hoe )ede
humuscompost nu zo eHtctent mogeliJk
kunt toevoegen zonder dat het mtcroleven enn wordt geschaad btJ de toepassmg .
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