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Huisvuilcompost werdgebruikt bijdeaanleg vangrasveLdenomdestructuurendevochthoudendheidvande
toplaag teverbeteren.Ditwerdaanbevolen dooronder-'
meerBremekamp (1953)enKlaar (19É»6)- Deopvattingen
zijn sindsdienduidelijkgewijzigdwaardoorbijde
aanleg vangrasvelden nogslechts incidenteel compost
wordt toegediend.
tenwerkgroepwaarinHeidemij,VAM, NSFenKNVBvertegenwoordigd waren,heeft inde jaren 19&7tot 1979
eerfctop zandgrond enlateropkleigrond heteffect
vanhuisvuilcompost,veencompost entulnturfbij
nieuwaangelegde sportvelden onderzocht.Opdekleigrondwerd eentoplaag van 10cm zandopgebracht,de
organische bemestingwerddoordeze zandlaag gemengd.
Deresultaten bijdetwee proeven toonden eengoede
overeenstemming.
Huisvuilcompost bevorderde deeerste Jarennatoedieningdeontwikkeling vandegrasmat.De pHenhet
kali-enmagnesiumgehaite vandegrondwerddoorcompost verhoogd.Compost verhoogdedehoeveelheid
beschiknaarvocht indegrond ingeringemate.Bij
giften tot200m .ha" vandeverschillende produkten
bleefdetoplaag voldoende stevig.Het humusgehalte
vande toplaagwerd slechtsweinig verhoogd doorde
organische bemesting (Versteeg, 1970;Werkgroep, z.j.).
Omdat zandonderdrogeomstandigheden onvoldoende
stabiliteit kanhebben,kanhetdoormengenvancompost
bijsterk verschraalde toplagen voordeel bieden.In
depraktijk zalmenechterhetopgebrachte zandvaak
enigszinsmengenmetdeonderliggende grondomde
stabiliteit teverbeteren enwordt slechts incidenteel
gebruikgemaakt vanorganische meststoffen.
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Zodebazarideri,hetstrooien van zandoverdegrasmat,
wordtopsportvelden veel toegepastalsonderhoudsmaatregeL.Insommigegevallengebruiktmen hierbij
ookorganischmateriaal,bijvoorbeeld 20m edelcomposten 30m zandperha,dieafzonderlijkworden
uitgestrooid endaarnaingesleept.Hetgebruikvan
organischemeststoffen opgrasvelden isechterniet
zinvolomdatdezodezelfjaarlijkscirca8000kg.ha"
produceert,terwijlvoedingsstoffenvoorhetgrasin
anorganische vormgegevenkunnen worden.
Sinds 1978wordt heteffectvanjaarlijksedelcompost
overdezodestrooienonderzocht ineenproefophet
terreinvanhet Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
Composthad eenduidelijk positieve invloed opdegrasgroei zoalsblijktuittabel I.
TabelI.-Invloedvancompostopdegrasgroei
compost,m5.ha"1.jr"1
graslengte,cm
opbrengst,ds.kg.a

0

25
6,0

27,8

50

M

11,8

100
6,5
36,7

6,7
42,6

Degraslengtewerdgemeten indemaanden junitot
september,bijtenminsteeenmaal perweekmaaien.
Degrasopbrengstwerd eind junieneind julibepaald
opstrokendie indezemaandeneenmaalpermaandwerden
gemaaid.
tiensterkegrasgroei heefttotgevolgdatvaakgemaaid
moetworden enisdaaromnietgewenst.Bovendienwordt
bijgrasvelden,dienietvoorproduktie zijnbestemd,
meergeletopgraskleur,zodedichtheid,botanische
samenstellingendergelijke.Dezeeigenschappenvande
zodewerderidoorgrotehoeveelheden compostlicht
negatiefbeïnvloed.
Kiguur 1toontdeinvloed vancompostophethumusgehalte vandezodelaagbijdeeerdergenoemdeproef.

_ / < - ! _

% humus
verschilmet
nul-object

2-

300

1
m3
.ha -compost
cumulatief
Fig» 1.Invloed vancompostophethumusgehalte vande
laag0-5 cm.
fcrbestaanernstigebezwaren tegensterkeverhogingvan
hethumusgehalte vandetoplaagvansport-enspeelvelden
omdatdezedaardoorondernatteomstandigheden slapen
onstabielwordt.
Resumerend kanwordengezegd datbijdeaanlegvangrasveldenhetmengenvancompostdooreenschraletoplaag,
gunstigkanzijnvoordeontwikkelingvandegrasmat.
Het strooienvancompostoverbestaandegrasveldenis
niet zinvol enkanzelfsnadeligeeffectenhebben.
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