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De rotors van de compostkeerder
zorgen voor het mengen en verkleinen van het uitgangsmateriaal.
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Dossier Boerderijcomposteren

co

Organische stof is meer en meer een probleem in de Vlaamse landbouwbodems. Het is al jaren bewezen dat compost een interessante manier is om daaraan iets te doen. Daarbij is het interessant dat elke boer zijn eigen compost kan
maken. Je kunt alle mogelijke organische fracties gebruiken die op het bedrijf
voorkomen zoals oogstresten, gras, mest, houtsnippers en stro. In dit dossier
willen we aangeven hoe composteren verloopt, wat er allemaal komt bij kijken,
hoe je er zelf mee aan de slag kunt gaan, en niet onbelangrijk: hoe het zit met de
wetgeving. Want niet alles kan en mag zomaar ... Boerderijcomposteren kan een
belangrijke schakel worden in het Vlaamse biomassabeleid en het Klimaatplan.
Laten we hopen dat dit zich ook snel op een positieve en stimulerende manier
in de wetgeving en de maatregelen vertaalt.
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Composteren,
hoe verloopt het?
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Bart Vleeschouwers
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Compost is een organisch materiaal dat je verkrijgt als je organische
stof door micro-organismen laat afbreken in een zuurstofrijke
omgeving (aeroob). Dit is in tegenstelling tot vergisting – waarbij het er
net op aankomt om een omzetting te krijgen in een zuurstofarme
omgeving (anaeroob). In dit laatste geval is het eindproduct methaan
gas en een min of meer homogeen digestaat. Bij compostering krijg je
ook een homogeen organisch product, maar is er geen productie van
methaan. De compost bestaat grotendeels uit stabiele koolstof
verbindingen die in de bodem niet te snel worden afgebroken.
In dit artikel leggen we uit hoe het composteringsproces verloopt zodat
je later met kennis van zaken aan de slag kan gaan.

D
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e naam compost komt van
het Latijnse compositum dat
samengesteld betekent. Compost is inderdaad een samenstelling
van verschillende soorten organisch
materiaal tot een homogene massa. De
eerste vermeldingen van het gebruik
van organische stof voor de bemesting
van landbouwteelten vinden we al bij
de oude Grieken. Zo vertelt Homeros
in zijn epos over de reizen van Odysseus over het gebruik van stalmest.
Later schreef filosoof Aristoteles over
de theorie dat planten zich voeden met
humus. Bij de Romeinse schrijver
Plinius de Oudere vinden we zelfs een
handleiding om compost te maken.
Compost is dus niet echt nieuw, alhoewel de interesse de laatste jaren wel
toegenomen is en compost ook steeds
meer interesse opwekt in landbouwmiddens.

Wat gaat er allemaal in?
In principe is het zo dat eigenlijk alle
organische fracties in aanmerking
kunnen komen voor compostering.

Maar om een snel en efficiënt omzettingsproces te verkrijgen, is het belangrijk om met een aantal vuistregels
rekening te houden. Zo moet het
mengsel een goede C/N-verhouding
hebben. Dat is de verhouding tussen de
hoeveelheid koolstof (C) en stikstof
(N). Deze verhouding verschilt erg van
materiaal tot materiaal. Zo zal stro een
verhouding van 300:1 hebben en
groenteafval 15:1. De organismen die
deze materialen afbreken, zullen de
koolstof omzetten tot koolstofdioxide
(CO2) en water (H2O) met opname van
zuurstof (O2) en vrijgaven van warmte:
C10H12O5 (suiker) + 6 O2 --> 6 CO2 +
5 H2O + warmte.
De stikstof in het uitgangsmateriaal
dient in de eerste plaats om de cellen
van de afbrekende organismen mee op
te bouwen. Een evenwichtige verhouding van koolstof tegenover stikstof
ligt rond 20:1. Materiaal dat een hogere
C/N heeft dan 20 zal dan afgebroken
worden met afgave van CO2 waarbij de
aanwezige stikstof vastgelegd wordt in
de organische fractie. Als de C/N-ver- ->
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Materialen met hoge C/N

Groenafval

10-15

150-300

Stalmest

30

Natuursnoeihout

100-200

Gras (of gras-klaver)

12

Natuurmaaisel

25-50

Dierlijke mest

10-25

Heideplaggen

50-150

Groente- en fruitafval

10-25

Heide- en boschopper

100-200

Digestaat

15-25

Naaldboomstrooisel

200-300

Riet (groen geoogst)

20-50

Riet (droog geoogst)

50-100

Hooi/voordroog

15-25

Zaagsel

400-500

Hout- en schorssnippers

100-400

Papier (mag niet in boerderijcompost)

150-300

bo

8-10

en

Menselijke uitwerpselen
(mogen niet in boerderijcompost!)

er

Het zal er dus op aankomen om op
basis van de respectieve C/N-verhoudingen in de materialen de ideale menging te maken. Cijfers over de C/Nverhouding van materialen kunnen
nogal eens verschillen, je moet dus
zelf leren hoe je best de verschillende
stromen mengt.
Als de compost voorzien is voor een
arme zandbodem kan het ook nog nuttig zijn om bij het opzetten van de hoop
een beetje leem of klei toe te voegen
omdat je zo een stevig klei-humus-
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100-200

Stro

Op het proefperceel in Boutersem kan je goed het effect zien van dertig jaar
composttoediening.
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Materialen met lage C/N

Snoeihout

Bo

houding lager is dan 20, dan zullen de
micro-organismen de overtollige stikstof eerst vrijgeven onder vorm van
ammoniak (NH3) en pas dan stabiele
humusverbindingen gaan vormen. Als
er dus te veel vers materiaal met een
lage C/N in het oorspronkelijk mengsel
zit, bestaat het risico dat alles gaat
stinken door de vrijzetting van de
ammoniak. Anderzijds kan het lang
duren voordat de compostering klaar is
als het uitgangsmateriaal een veel te
hoge C/N heeft. Dan moet al die overtollige koolstof eerst verwerkt geraken
voordat het evenwicht rond C/N 20
bereikt is.
Dus om een snelle compostering te
krijgen, moet je door verschillende
materialen te mengen, proberen een
C/N van tussen de 15 en de 30 te krijgen, dan zal de compostering vlot starten en vlot doorgaan. Men spreekt
meestal van groene stromen voor
materiaal met veel stikstof en relatief
weinig koolstof (lage C/N) en van
bruine stromen voor materiaal met
veel koolstof en weinig stikstof (hoge
C/N).

complex verkrijgt waardoor het verbeterend effect op de bodem nog beter is.

Wat mag er zeker niet in?
Het is logisch dat niet alles zomaar in
de composthoop mag. Plastic, stenen
en zand zijn bijvoorbeeld uit den boze.
Je moet die er vooraf uithalen omdat
het veel moeilijker wordt eens de compost een paar keer gekeerd is geweest.
Verder mogen er in goede compost ook
niet te veel andere verontreinigingen
zitten zoals petroleumverbindingen,
resten van pesticiden of zware metalen
maar dat zou een evidentie moeten
zijn.

Vochtgehalte is erg belangrijk
Een heel belangrijke factor is ook de
vochtigheid. Om een goede compostering te krijgen, moet je een vochtgehalte hebben van 50 à 60% gedurende
het hele proces. Het kan nodig zijn om
vocht toe te dienen bij het keren van de
compost omdat door het verhitten van
de hoop een uitdrogend effect kan
optreden. Een gemakkelijke manier om

Regelmatig toedienen
van compost kan tot
een stabiele verhoging
van de organische stof
leiden.

De temperatuur binnen in de hoop is
een van zaken die je zeer nauwgezet
moet opvolgen. In een composthoop
zal de temperatuur door de werking
van de bacteriën immers zeer snel
oplopen. In een goed samengestelde
hoop krijg je al na enkele uren temperaturen die boven de 50 °C uitkomen.
Dat is nodig om een goede omzetting
te krijgen. Tegelijk zorgt deze hitte
ervoor dat ziektekiemen en onkruidzaden afsterven. Maar eens boven de 65 à
70 °C zal de compost verbranden en
stopt de omzetting omdat de microorganismen eigenlijk zichzelf buitenspel zetten en afsterven. Het komt er
dus op aan om de temperatuur tussen
50 en 65 °C te houden gedurende een
zo lang mogelijke periode. Daarom
moet je tijdens de eerste dagen regelmatig de temperatuur meten, liefst met ->

Een composthoop moet ongeveer
1,5 meter hoog zijn en 2,5 à 3 meter
breed aan de basis. Als hij hoger is,
krijg je vastgedrukte lagen onderin en
als hij te breed wordt, zal de lucht
onvoldoende kunnen doordringen tot
in het midden. De meeste compostkeerders zijn trouwens op deze afmetingen ontworpen. Dit zijn beginafmetingen want het volume van de hoop
zal gevoelig dalen door de omzetting
van materiaal.
Je kunt de composthoop zo lang maken
als je wil. Een langwerpige hoop noemt
men een ‘ril’. Let op, je moet een ril in
één keer opzetten zodat de hele ril in
dezelfde fase zit. Eens opgezet, mag je
er ook niets meer aan toevoegen, tenzij
vocht als het nodig is. Het is daarom
goed dat je de verschillende uitgangsmaterialen kan stockeren, (liefst) overdekt, tot het ogenblik dat ze in een
nieuwe composthoop moeten komen.
Bij de opbouw komt er bij voorkeur een
licht materiaal onderin dat ook goed
het vocht kan opslorpen (stro, hooi,
houtsnippers). Dan bouw je geleidelijk
de hoop op in lagen van verschillend

Temperatuur gedurende
de compostering
70
65
60

temperatuur
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Opbouw
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Temperatuur
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van deze delen te bereiken. Anderzijds
moet het materiaal voldoende grof zijn
om luchtcirculatie in de compost te
behouden. Die lucht is immers nodig
omdat compostering een aeroob proces is.

ht

het vochtgehalte te meten, is om een
hoeveelheid materiaal af te wegen en
het dan gedurende een kwartiertje in
de microgolfoven te drogen. Na afloop
weeg je nogmaals het droge materiaal
en je kan direct afleiden hoeveel vocht
er in het materiaal zit. Opgelet, blijf er
in ieder geval bij want je kunt op deze
manier brand krijgen als het materiaal
té droog wordt!
Als de compost al wat gevorderd is, kan
je het vochtgehalte ook eenvoudig
inschatten door de knijpmethode. Je
neemt een handvol materiaal en knijpt
dit samen tot een bal. Als er water uitkomt, is de compost te nat en kun je
vergisting krijgen door een gebrek aan
zuurstof in de hoop. Als het een mooie
bal blijft, zit je goed. Als de bal direct
uiteenvalt, is de hoop te droog en moet
je vocht toevoegen.
Let op, bij het composteren krijg je ook
vrijstelling van water, het proces zorgt
dus voor een deel voor zijn eigen
vochtvoorziening!
Er zijn verschillende compostkeerders
die een opgebouwd vat hebben waarmee je bij het keren zelf water kunt bij
doseren.
Wat ook belangrijk is, is dat het startmateriaal voldoende fijn is maar ook
weer niet te fijn. Voldoende fijn wil
zeggen dat er liefst geen stukken inzitten die meer dan enkele centimeters
dik zijn omdat de micro-organismen er
dan niet in slagen om het binnenste

en

Een voorraadvat is handig om de hoop te bevochtigen bij het keren. Hier
gebruikt men vocht dat opgevangen werd uit de composthopen.

bo
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materiaal. De lagen moeten liefst
25-30 cm dik zijn. Je krijgt dus een
soort lasagne!
Na de eerste kering zullen al deze
materialen door elkaar gemengd zijn
waardoor het eindresultaat een homogeen product is waarin je (liefst) de
uitgangsmaterialen niet meer kunt
herkennen.
Als het vochtgehalte goed zit, kan het
goed zijn om de hoop af te dekken met
een halfdoorlatend materiaal (zoals
TopTex) zodat er nog gasuitwisseling
kan gebeuren maar er geen uitspoeling
van mineralen mogelijk is.

55
50
45
40
35
30
25
20
tijd
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• Boerderijcompost
• Gft-compost
(groente-, fruit- en tuinafval)
• Wormencompost
• Insectencompost
• Bokashi (is eigenlijk een
anaeroob vergistingsproduct)
• Groencompost
• Champignonmest

en

Soorten compost

ht

Als de compost klaar is, kan je hem uitspreiden met behulp van een mestspreider. Tien ton kwaliteitscompost is beter dan
twintig ton compost van slechte kwaliteit.
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een lange thermometer van 100 cm
zodat je tot in het midden van de hoop
kan komen. Als de temperatuur te hoog
wordt, moet je de hoop keren en liefst
ook wat vocht toevoegen. Het kan
nodig zijn om de hoop de eerste dagen
regelmatig te keren. Na enkele dagen is
de fase met hoge temperaturen voorbij
en koelt de hoop langzaam af. Je hoeft
dan minder vaak om te keren.
In die eerste fase gebeurt een afbraak
van de eenvoudigste organische verbindingen terwijl in de latere fase de
complexere verbindingen (lignine, cellulose) eraan moeten geloven. In deze
‘afkoelingsfase’ ontstaan ook een hele
reeks complexe organische moleculen,
die men dan humus noemt.

Uitrijpen
Dit eindproduct kan je dan ofwel direct
op het veld voeren (verse compost,
meestal na 4 tot 8 weken) of nog wat

24
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laten narijpen. Dit narijpingsproces is
erg belangrijk omdat net in deze periode de stabiele humusfractie ontstaat.
Verse compost zal eerder dienen als
een vorm van bemesting omdat de
stikstof in deze fase nog niet helemaal
vastgelegd is in de humusfractie en nog
vlot beschikbaar is voor de planten. De
uitgerijpte compost zorgt dan weer
voor een hoger organischestofgehalte
in de bodem.
Een laatste stap kan nog zijn om de
compost te zeven om de grotere brokken die nog zouden overblijven eruit te
halen. Het eindproduct is dan erg rul
en kan gemakkelijk verwerkt worden.
Bij de Bodemkundige Dienst doet men
op een proefperceel in Boutersem
(Vlaams-Brabant) in samenwerking
met de provincie en een lokale landbouwer al meer dan dertig jaar proeven
met het toedienen van compost. Daaruit blijkt dat regelmatig toedienen van

compost tot een stabiele verhoging van
de organische stof kan leiden. Maar let
op, dit proces loopt al dertig jaar. Je
kunt een bodem die al jaren verwaarloosd is, er niet in één jaar terug
bovenop helpen. Dit vraagt een jarenlange volgehouden inspanning.
Uit dit alles blijkt dat een goede compost heel wat aandacht vergt en ook
niet één, twee, drie klaar is. Maar het
resultaat kan dan weer wel zeer interessant zijn. n

Interessante informatie over
composteren vind je onder meer op
www.vlaco.be, www.bioforum.be zoek
naar ‘compostbrochure’, www.vlaamsbrabant.be/landbouw zoek naar ‘aan de
slag met compost’, www.vcm-mestverwerking.be zoek naar ‘organische
bemesting wat en hoe?’,
www.bio-compost.be

bo

gemeenschappelijk: ze zijn meestal vrij
duur. Een degelijke mestkeerder kost al
snel enkele tienduizenden euro. Maar je
kunt om te beginnen een tweedehandsapparaat in huis halen.
Bij compostkeerders heb je zelfrijdende
toestellen (duur) en toestellen die door
een tractor worden aangedreven. Deze
laatste zie je meestal op landbouwbedrijven.
Het is heel handig om te werken met een
compostkeerder met een vat voor vloeistof
zodat tijdens het keren ook meteen vocht
kan worden toegediend. Zeker als je op het
veld gaat composteren, is dit de enige
werkzame manier om voor voldoende
vocht in de compostril te zorgen. Op het
erf kan je eventueel nog water met een
slang aanvoeren maar op het veld is dat
niet zo evident.
Een manier om te sparen op de aankoop
van een compostkeerder is huren of door
samen met enkele boeren een keerder te
kopen in een vorm van coöperatie.

en

Bij het maken van compost op de boerderij moet je twee manieren van werken
onderscheiden: composteren op het erf of composteren op de kopakker. Voor
dat laatste is het vrij eenvoudig: je moet eigenlijk enkel een machine hebben
om de composthoop te kunnen keren. Als je compost op het erf gaat
produceren, gaat men ervan uit dat je dat vaker na elkaar op dezelfde plaats
doet en dan zorg je best voor een vloeistofdichte vloer, zeg maar een betonnen
plaat, om te vermijden dat er stoffen doorsijpelen naar de ondergrond.

nd

Wat heb je nodig om te
composteren op de boerderij?

Bart Vleeschouwers

er

je toch al snel een behoorlijke oppervlakte
nodig want de composthopen blijven toch
altijd een hele tijd liggen voordat de compost rijp genoeg is om naar het veld te verhuizen. En soms heb je een voorraadhoop
nodig omdat het niet om het even wanneer
geschikt is om compost uit te rijden.

Compostkeerder

Compost moet tijdens het proces regelmatig gekeerd worden om ervoor te zorgen
dat er voldoende zuurstof in de hoop kan
doordringen en om de temperatuur van de
hoop te kunnen controleren.
Je kunt compost – tenminste als het om
grotere hoeveelheden gaat – op twee
manieren omkeren: met behulp van een
stalmestspreider of met een compostkeerder.
Bij gebruik van een stalmestspreider laad
je de compost in de kar, waarbij het materiaal dan door de rotors gemengd wordt en
nadien een nieuwe hoop wordt gemaakt.
Dit is vrij goedkoop omdat de meeste
bedrijven wel een mestspreider hebben,
maar het is wel een zeer tijdrovend karwei
op deze manier. Het is trouwens niet evident om zo een mooie nieuwe ril te krijgen.
Een tweede, meer aangewezen manier is
om te werken met een speciale
compostkeerder. Er zijn op de markt tientallen machines die dit werk zeer degelijk
uitvoeren. Ze hebben wel een nadeel

© BART VLEESCHOUWERS
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Op zich is het niet echt verplicht voor zover
je alleen producten composteert van het
eigen bedrijf en nadien zelf de compost
gebruikt op het bedrijf maar wie telkens op
dezelfde plaats composthopen legt, doet er
toch goed aan om te werken op een betonnen vloer. Dan spoelen er geen mineralen
naar de ondergrond, zeker op langere termijn. Deze betonnen vloer moet voorzien
zijn van afvoergoten zodat eventueel uitlopend vocht kan opgevangen worden. Dit
vocht kan je perfect gebruiken om tijdens
het composteringsproces de hopen te
bevochtigen als dat nodig zou blijken.
Let wel op, als je veel wil composteren, heb

Bo

Betonnen vloer

Een overdekte stockageruimte voor
basismateriaal is aangewezen omdat je
sommige materialen een tijdje moet
kunnen bewaren voordat ze in de
composthoop gaan.

Afdekking
Het is aangewezen om de composthopen
af te dekken met een halfdoorlatende doek,
genre TopTex. Zo kan je vermijden dat de
hoop uitdroogt in warme, droge perioden.
Anderzijds vermijd je tijdens natte perioden dat de hoop te nat wordt waardoor
voedingsstoffen kunnen uitspoelen. Zorg
er wel voor dat deze afdekking stevig verankerd of vastgelegd is zodat ze niet bij de
eerste windstoot de lucht ingaat. n

Compost moet tijdens
het proces regelmatig
gekeerd worden.
Boer&Tuinder • 6 mei 2021

25

Zelf aan de slag met composteren
Wie zelf wil gaan composteren op de boerderij met alleen eigen materiaal of in een vast
samenwerkingsverband met andere landbouwers, natuurverenigingen (mét landbouwnummer) of het ANB
kan met de info uit het vorige artikel aan de slag. We herhalen nog eens kort hoe je het best te werk gaat.

is een arbeidsintensieve stap,
maar goed begonnen is ook
hier half gewonnen. Bevochtig
de hoop indien nodig.

je ter beschikking en wat is de
C/N-verhouding? Bereken een
mengsel met een gemiddelde
C/N tussen 20 en 30-35.
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de compost op het veld
9 Verdeel
als verse compost (na een

en

wordt bijvoorbeeld). De eerste
dagen kan dit wel om de twee
dagen nodig zijn.
het composteringsproces
6 Blijf
goed opvolgen.
de ril af met een
7 Dek
TopTex-zeil in natte of warme
droge periodes.

Een afdekzeil is niet noodzakelijk een probleem bij het keren. De meeste
keerders kunnen hier goed mee weg en tillen het zeil gewoon op om het na
de bewerking weer neer te leggen.

26

langzaam af en start de
narijping. Je hoeft dan niets
meer te doen.

er

Begin met de opbouw van de
hoop in afwisselende lagen van
25 à 30 cm dik (bruine en
groene materialen). Bij voorkeur een luchtige fractie onderaan. Maak de ril niet breder dan
3 meter en 1,5 meter hoog. Dit

de hoop om wanneer het
5 Keer
nodig is (als de hoop te warm

ht

3

Bepaal waar je de composthoop
wil aanleggen. Bekijk ook even
hoelang de ril zal worden zodat
je op het terrein niet voor
verrassingen komt te staan.

Bo

2

nu regelmatig de tempe4 Meet
ratuur, zeker de eerste dagen.

het einde van het proces
8 Naar
neemt de temperatuur

bo

eerst je rekenwerk. Welke
1 Doe
groene en bruine stromen heb

nd

Bart Vleeschouwers

achttal weken) of als rijpe
compost (na minimaal drie
maanden).

niet om de compost
10 Vergeet
te verrekenen in je Mestbank
boekhouding.

De regels bij boerderij
composteren

bo

Vlaco en FAVV enzovoort. Dan is de lol
er snel af.

Risico op uitspoeling?

Volgens Koen Willekens, onderzoeker
bij het ILVO en specialist in compostering, is aangetoond dat uitspoeling van
stikstof en kalium in de toplaag van de
bodem onder een composthoop slechts
enkele percenten zijn van de stikstof en
kaliuminhoud van de hoop. Zeker als
de composthoop volgens de regels van
de kunst is aangelegd, zullen stikstof en
kalium (samen met andere mineralen)
bijna volledig vastgehouden worden in
de compost. Bij een evenwichtig
samengestelde hoop (correcte verhouding van groene en bruine materialen)
zal bij een compostering vooral CO2 en
water uitgestoten worden. Stikstofverlies is grotendeels gasvormig als NH3 ->

en

Mestbank, Vlaamse Milieumaatschappij (VLM), Administratie
Ruimtelijke Ordening, Departement Landbouw en Visserij, Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de
Vlaamse Compostorganisatie (Vlaco). Allemaal zijn het administraties
die op een of andere manier iets te maken hebben met composteren, en
dus ook bij composteren op het landbouwbedrijf. Boerderijcomposteren
met eigen reststromen, waarbij de compost wordt aangewend op de
eigen percelen, is gelukkig vrijgesteld van opvolging.

nd

Dossier
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In de milieuwetgeving spreekt men van
boerderijcomposteren als een landbouwer zelf compost maakt van materialen die allemaal afkomstig zijn van
zijn eigen bedrijf en als die compost
bestemd is voor de eigen percelen. In
dat geval is er geen sprake van opslag
en behandeling van afvalstoffen en is
de activiteit niet vergunningsplichtig.
Bijkomend moet je wel in acht nemen
dat als je mest wil gebruiken voor
boerderijcompostering dit enkel kan
met stalmest en niet met mengmest,
digestaat of gevogeltemest.
Van zodra er materiaal aan te pas komt
dat van andere bedrijven komt, of bijvoorbeeld van onderhoud van natuurgebieden, komen er meteen een hele
reeks regels en bepalingen aan te pas.
De definitie van boerderijcomposteren
is sinds de invoering van MAP 6 verbreed met een uitbreiding naar samenwerkingsverbanden tussen landbouwers en met betrokkenheid van
natuurbeheerders (met een landbouwnummer, bijvoorbeeld Natuurpunt en
ANB). Een landbouwer kan dus compost maken met materiaal van zijn
eigen bedrijf met aanvoer van snipperhout van het onderhoud van een hout-

kant in een natuurgebied of met
natuurmaaisel. Aangezien het dan wel
extern aangevoerd materiaal betreft
dat als afval beschouwd wordt, is de
milieuwetgeving in zijn huidige vorm
daarop van toepassing: verplichte
vloeistofdichte vloer, wegen van de
aangevoerde materialen, wegen van
wat buitengaat, analyses, controles van

Bo

Definitie van
boerderijcomposteren

er

Bart Vleeschouwers

Als dit takhout versnipperd is, is het ideaal basismateriaal om compost mee te maken.
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Door stalmest en beheerresten te mengen kan je kwaliteitscompost produceren.

ht

rig

Overleg over
pragmatische aanpak van
boerderijcomposteren

co
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Momenteel loopt er een overleg tussen
verschillende betrokken instanties om
het boerderijcomposteren op een
werkbare manier in de wetgeving in te
bouwen. Het is dus niet de bedoeling
om ook dit gegeven te gaan inkapselen
in wetten en decreten, maar om er toch
een wettelijke basis voor te geven die
rechtszekerheid kan bieden voor iedereen die ermee bezig is of ermee wil
beginnen. Dit overleg zou nog voor de
zomer moeten uitmonden in een
bevraging van de sector om na te gaan
of de voorstellen aanvaardbaar en
werkbaar zijn voor de landbouwsector.
Je hoort er nog wel van in de komende
maanden.
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en treedt in grotere mate op bij een
teveel aan groen (stikstofrijk) materiaal
Voor de volledigheid: bij gewone
opslag van stalmest kan het gasvormige verlies aan stikstof oplopen tot
40%. Bij een goede compostering kan
dit beperkt worden tot 20%. Daarenboven zit de stikstof die behouden blijft
grotendeels gebonden in het organische materiaal zodat hij niet zomaar
vervluchtigt bij toepassing van de compost, wat bij ruwe (stal)mest wel
gebeurt.
Omdat de uitspoeling van nutriënten
als stikstof en kalium uit een composthoop dermate beperkt is, is de aanleg
van een composthoop op de kopakker
geen enkel probleem voor het oppervlakte- of grondwater.
Beter zelfs: als stalmest in een compostering gecombineerd wordt met
natuurmaaisel of houtsnippers, krijg je
door de input van dat koolstofrijke
materiaal een product dat de organische stof in de bodem gevoelig kan verhogen. De compost die zo gevormd
wordt, bestaat dan immers uit vrij stabiele organische verbindingen die niet
meer zo snel afgebroken worden in de
bodem.

nd

Dossier

Voor alle duidelijkheid: dit betekent
niet dat voortaan alles zo maar toegelaten zal zijn. Wie materiaal van derden
wil verwerken in een compostering op
zijn bedrijf, zal ook binnen samenwerkingsverband nog steeds onderworpen
zijn aan bepaalde regels.

Nog enkele aandachtspunten
Koen Willekens gaf ook nog een aantal
tips en aandachtspunten mee voor wie
wil gaan composteren op het eigen
bedrijf.
• Een volumeverhouding van 60%
bruine en 40% groene fractie (onder
andere stalmest) is ideaal als uitgangsmateriaal;
• Dikke fractie van mest of digestaat
kan ook gecomposteerd worden
maar geldt niet als boerderij
composteren;
• Natuurmaaisel is een interessant
basismateriaal omdat het meestal

een laag fosforgehalte heeft wat voor
het toepassen van het compostproduct erg interessant is;
• Het is beter om een lagere dosis
kwaliteitscompost te geven dan een
grote dosis van een mindere kwaliteit.
Je doet er dus goed aan om je composteringsproces goed op te volgen en aan
te sturen om tot een goede kwaliteit te
komen. Vorming hierover volgen zal
zeker nuttig zijn. n

Boerderijcomposteren
met eigen reststromen,
waarbij de compost
wordt aangewend op
eigen percelen, is vrij
gesteld van opvolging.

#Boerentrots is een beweging die boeren en burgers
opnieuw dichter bij elkaar wil brengen. Allicht doen
Boerenjaar en WECANDANCE een belletje rinkelen,
maar er staan nog veel meer initiatieven op stapel.

Nog enkele tips

Als de hoop geurhinder veroorzaakt, kan dit twee
redenen hebben. Ofwel zit er te veel groene fractie
in met een overmaat aan stikstof waardoor de
bacteriën het teveel afgeven als ammoniak. Ofwel
krijg je een effect van rotte eieren. Dan zit er te
weinig zuurstof in de hoop waardoor er vergisting
optreedt met onder andere de vorming van
waterstofsulfide. Dit ontstaat ook bij vergisting van
mest in een mestkelder en is de oorzaak van
(dodelijke) ongevallen met mestgassen!

nd

JE FUNCTIE Je bent de doelgerichte projectverantwoordelijke die ervoor zorgt dat alle initiatieven een
succes worden. Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk
en doet iedereen blinken van #Boerentrots, zowel binnen
als buiten het team. Samen met de stuurgroep zet je de
strategische krijtlijnen uit, zowel offline als digitaal, en
vertaalt die in een praktische jaarplanning. Elke actie
volg je van naaldje tot draadje op, van idee tot oplevering.
Daarbij verlies je nooit de doelstellingen en het budget uit
het oog. Je bent het gezicht van #Boerentrots en treedt
op als extern en intern aanspreekpunt. Je doet dat van op
kantoor, maar even goed in de frisse (boeren)buitenlucht.
Samen met de straffe collega’s van het Communicatieteam bundel je de krachten om van #Boerentrots een
ronkende naam te maken.
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Eenmaal de hoop opgezet, begint het
composteringsproces onmiddellijk. Je mag er niets
meer aan toevoegen, tenzij eventueel vocht. Je kunt
ook niet aan het ene uiteinde beginnen en de ril
geleidelijk langer maken. Daarom is tijdelijke
opslag belangrijk.

Coördinator
#Boerentrots

en
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Om dagelijks het verschil te kunnen blijven maken
versterken we ons team met een gedreven voltijds:

er
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Voorzie op je bedrijf een opslag voor de
basismaterialen, want je kunt niet om het even
wanneer een composthoop opstarten. Zorg dat
deze materialen droog blijven.

ht

Niet panikeren als de hoop snel in volume afneemt.
Dat is normaal omdat tot 50% van het materiaal
omgezet wordt tot CO2-gas dat verdwijnt in de
atmosfeer.
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WAT KAN JIJ VAN ONS VERWACHTEN Een veelzijdige job met veel afwisseling, voldoening en enthousiaste
collega’s. Je krijgt een passend loon aangevuld met bijkomende voordelen zoals maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering en eindejaarspremie. In een inspirerende werkomgeving werk je samen met professionals in
communicatie, social media en events. Bovenal krijg je de
kans om jezelf te ontwikkelen in een boeiende sector en
organisatie met veel vrijheid in de werkorganisatie.
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BOERDERIJCOMPOSTERING

VOOR MEER INFORMATIE over de vacature kan je
contact opnemen met Philippe via 0472 25 76 62 of Karel
via 0472 58 99 03.

Compostkeerders GUJER
Compostdoeken
Meetinstrumenten
Advies voor een humusrijke compost

132577M95571

ü
ü
ü
ü

WIE IS ONZE IDEALE COLLEGA Projecten en processen begeleiden zit je in de vingers. Je zet budgetten en
timing moeiteloos om naar een concrete projectplanning
Met je groot hart voor onze land- en tuinbouwers maak
je samen met hen het maatschappelijk verschil. Jij bent
de gedreven community builder die we zoeken. Dankzij
jouw improvisatievermogen en wendbaarheid neem je
enthousiast elke horde die je onderweg tegenkomt. Je
staat met de voeten stevig op de grond en behoudt steeds
het overzicht.

Goesting gekregen om de rots in de branding van
#Boerentrots te worden? We ontvangen je cv en motivatiebrief dan graag ten laatste op 12 mei. Je kan deze bezorgen via www.boerentrots.be/vacatures.
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