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Compostmeer
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Doelstelling

Nagaan of we met slimme combinaties in de
agrarische bedrijfsvoering afvalwater kunnen
gebruiken bijvoorbeeld om meer organische stof
te krijgen om daarmee de bodemstructuur te
verbeteren.

Vier maal winst:

1. Benutting van lokale organische reststromen
(sluiting van kleine kringloop)
2. Besparing op de infrastructuur voor de
riolering in het buitengebied
3. Verminderde uitspoeling van nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen naar
oppervlaktewater
4. Veiligstelling aanvoer organische stof voor de
landbouw voor langere termijn

Stand van zaken
•
•
•
•

Landelijk Milieuoverleg Bloembollen (LMB)
Draagvlak bij lokale ondernemers
Interesse bij Agriport NoordHolland Noord
In afgeslankte vorm drie deelonderzoeken opgestart

Samenwerking:
HHNK, STOWA/Rioned, Gemeente Schagen, LTO, lokale
ondernemers.
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Helofytenfilters / Fytobakken:
• Inventarisatie van
aanwezige systemen

√

• Inventarisatie van
maatregelen om voorziening
geschikt te maken
• Voorstel voor pilot

Compostering:
• Inventarisatie van lokale
biomassa
• Inventarisatie van lokale
verwerkingsmogelijkheden
• Voorstel voor een pilot

√

Maar kan compostering ook en rol spelen
bij het verwerken van afvalwater?
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Gezamenlijk verwerken:
• Onderzoek naar de
gecombineerde verwerking
van huishoudelijk en
bedrijfsafvalwater.

x

Grondstof biomassa:
• Inventarisatie afvalwater
• Inventarisatie gewassen
• Voorstel voor een pilot

√
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Leerpunten

•

Burger en ondernemer eerst informeren  daarna
nemen ze snel initiatief over

•

Minimaliseer transport

•

Vertrouwen is de basis voor samenwerking in de keten

•

Nieuwe Sanitatie waarbij anderen rollen en taken
overnemen is hartstikke eng voor gevestigde
overheden

Compostmeer is een proeftuin
• Integraliteit

(landbouw - bodem – watersysteem – waterketen)

• Samenwerking

(gemeente – waterschap – landbouw)

• Technologie ontwikkeling

(verwerken agrarische en niet agrarische
afvalwaterstromen)
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Tot slot

Laat oude afspraken los: maatschappelijk belang moet inzet
overheid bepalen.
Denkt de burger? Wat denkt de burger? Denken wij voor de
burger? Op grond waarvan denken wij dat de burger denkt
wat hij denkt?
Maatschappelijke kosten – baten analyses die verder
strekken dan de waterketen moeten ten grondslag liggen
aan toekomstige investeringen in die keten.

Dank
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