
 

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network  www.nutriman.net 
 

 

 

Dit project heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 — het programma voor 
onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 818470. 

 

TRAINING MATERIAAL 
 

Titel: 

 

 

 

Training: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gebruik van compost in Zuid-Europa. 

 

Algemene kenmerken van de subcategorie  

Composten  zorgen voor een aanzienlijke verhoging van het gehalte aan organische stof in de 

bodem (BOS), een belangrijke bodemkwaliteitsindicator die in vele regio's van de wereld juist 

afneemt. Compost bevat tal van verbindingen die het biologische proces in de bodem 

beïnvloeden en de fysische en chemische kenmerken verbeteren. Humaten verbeteren de 

bodemstructuur, waardoor de plantenwortels er gemakkelijker in kunnen doordringen. De 

wortelgroei verbetert, de stabiliteit van de bomen neemt toe en de waterstress vermindert. 

Bijkomende voordelen van het toevoegen van compost aan de bodem zijn het bevorderen 

van de bodembiologische activiteit, het verminderen van erosieverliezen, het verlagen van de 

bulkdichtheid, het verbeteren van de structurele stabiliteit, de beschikbaarheid van 

voedingsstoffen en de opname door planten, en het verhogen van het waterhoudend 

vermogen. Het gebruik van compost is ook interessant als turfvervanger, met name na de 

recente toenemende bezorgdheid over turfwinning en de aantasting van natuurlijke habitats 

in veengebieden door de tuinbouwindustrie, die heeft geleid tot het gebruik van alternatieve 

substraten. Compost kan echter moeilijk alleen als groeimedium worden gebruikt; er moet 

een kiemkrachttest of compostanalyse worden uitgevoerd om de geschiktheid te bepalen, 

omdat het vaak planten zal doden of beschadigen als gevolg van een te hoog zoutgehalte.   

 

Input materiaal 

stedelijk afval, groenresidu van gescheiden stedelijke inzameling, gedehydrateerd effluent 

van waterzuiveringsinstallaties, voedselafval, sgroenafval, mest van boerderijen, stro en 

algen. 

 

Hoe wordt compost geproduceerd? 

Compostering is het afbraakproces van organisch afval door de werking van aërobe bacteriën, 

schimmels en andere organismen. Om een goed composteringsproces te verkrijgen, is een 

goede verhouding tussen koolstofrijke en N-rijke inputmaterialen noodzakelijk. Ook de 

temperatuur, het CO2-gehalte en het vochtgehalte zijn belangrijke parameters. Om de hoop 

te beluchten en te homogeniseren, moet hij van tijd tot tijd worden gekeerd. Op het 

landbouwbedrijf kan dit gebeuren met een zwadkeerder. Het opvolgen en keren van de 

stapel vergt extra tijd en arbeid van de landbouwer.  Compostering op bedrijfsniveau kan 

worden gebruikt om de kwaliteit van de vaste fractie van mest als 

meststof/bodemverbeteraar te optimaliseren, en om het verlies van nutriënten tijdens de 

opslag te beperken. Compostering (zelfopwarming) van het product bij temperaturen van 

meer dan 70°C is alleen mogelijk als maximaal 30 ton vaste fractie van varkensmest wordt 

gebruikt. Deze kan dan worden gecombineerd met de vaste fractie van runderdrijfmest, 

runderdrijfmest met stro, paardenmest of pluimveemest om voldoende structuur en een 

optimale C/N-verhouding te verkrijgen.  
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Op sommige plaatsen wordt ook plantaardige biomassa of groente-, fruit- en tuinafval (GFT) 

of groenafvalcompost toegevoegd. Dit gebeurt meestal in een gesloten loods bestaande uit 

verschillende tunnels die afzonderlijk kunnen worden afgesloten en belucht (grote 

capaciteit). Het kan ook gebeuren met behulp van een beluchte trommel (haalbaar op 

bedrijfsschaal). Het materiaal kan ook in rijen op de grond worden gelegd en handmatig 

worden omgewoeld (extensieve compostering).  

 

Typische nutriëntinhouden en nutriëntbeschikbaarheden 

De compost bevat gewoonlijk 0,8-2,4% N (d.m.), 0,7-2,3% P2O5 (d.m.), 1,3-1,8% K2O (d.m.) 
met een vochtigheidsgraad van 40%. 

 

Voorbeelden van compost-producten beschreven op het NUTRIMAN Farmer Platform 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210 (Italië)  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260 (Italië) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540 (Frankrijk) 

 

Sommige compostsoorten die in het kader van het NUTRIMAN-project zijn geselecteerd, zijn 
in Zuid-Europa beschikbaar. 

De compost van groenafval en vergist gemengd afval volgens het "ACEA Pinerolese"-procédé 
(ID:210 - figuur 1) wordt gemaakt op basis van gedehydrateerd effluent van de anaërobe 
vergisting van de organische fractie van vast stedelijk afval, groenafval van gescheiden 
stedelijke inzameling en gedehydrateerd effluent van de waterzuiveringsinstallatie. Het bevat 
2,4% N (d.m.), 2,3% P2O5 (d.m.), 1,3% K2O (d.m.) met een vochtigheidsgraad van 40%.  

De compost van groen- en voedselafval volgens het "Biociclo"-procédé (ID:260 - figuur 2) 
wordt gemaakt op basis van bio-afval, voedselafval dat van deur tot deur wordt opgehaald en 
groenafval; en bevat ongeveer 2,4% N (d.m.), 1,2% P2O5 (d.m.). 

In Frankrijk is compost van algen en rundermest via plaatselijke compostering beschikbaar 
(ID:540 - figuur 3). Het is gemaakt van rundermest, paardenmest, stro en algen en bevat 0,8% 
N (d.m.), 0,71% P2O5 (d.m.), 1,82 K2O (d.m.). 

    
Figuur 1. ACEA compost (ID:210).            Figuur 2. BIOCICLO compost (ID:260).    Figuur 3. Franse compost (ID:540).    

 

Toepassingsgebieden in de landbouw: gewas, dosering, toepassingsmethode en praktische 
aanbevelingen. 

De compost (ID:210-260-540) wordt gebruikt in een hoeveelheid van 5-30 ton/ha, afhankelijk 
van de bodemkwaliteit, het seizoen en de gewasopname. Ze kunnen worden gebruikt om de 
productie van veel graan- en tuinbouwgewassen te verbeteren, zoals aardappelen, tarwe, 
maïs, soja, zonnebloemen, kool, pompoen, komkommer, tomaat, bladgroenten, selderij, prei, 
en ook worden gebruikt in de bloementeelt, tuinbouw en wijngaard. 

 

Op sommige plaatsen wordt ook plantaardige biomassa of groente-, fruit- en tuinafval (GFT) of 
groenafvalcompost toegevoegd. Dit gebeurt meestal in een gesloten loods bestaande uit verschillende 
tunnels die afzonderlijk kunnen worden afgesloten en belucht (grote capaciteit). Het kan ook gebeuren 
met behulp van een beluchte trommel (haalbaar op bedrijfsschaal). Het materiaal kan ook in rijen op 
de grond worden gelegd en handmatig worden omgewoeld (extensieve compostering).  

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540
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Voordelen voor landbouwers  

Compost levert een goede hoeveelheid organisch materiaal en de langzamere afgifte van 
nutriënten had positieve effecten op de ontwikkeling van planten, waarbij is aangetoond dat 
het ten minste gedeeltelijk minerale meststoffen kan vervangen. 

De compostsoorten (ID:210-260-540) zijn alle bruikbaar in de biologische landbouw. Ze zijn 
geurloos product dankzij de temperatuurcontrole en de rijpingstijd. 

Composts hebben een lage C/N-verhouding: de producten zijn goed gestabiliseerd maar 
kunnen de bodemvruchtbaarheid verhogen. 

Ze hebben een goed effect op zure bodems.  

Compost sluit materiaal en nutriëntenkringloop: veilige bron van koolstof, stikstof, fosfor en 
andere macro-/micro-elementen. 

Compost draagt bij tot een grotere biodiversiteit in de bodem door een toename van de 
microbiologische fauna en flora Verhoogt de bodemvruchtbaarheid. 

Ze worden gekenmerkt door een lage afgifte van nutriënten en verhogen de 
kationenuitwisselingscapaciteit van de bodem. 

Compost vermindert bovendien de uitspoeling en verhoogt de waterretentiecapaciteit, 
waardoor de kwetsbaarheid voor erosie en uitdroging (droogte) afneemt. 

Bovendien wordt ID 210 geproduceerd uit vooraf vergiste selectief ingezamelde organische 
afvalstromen, en maakt het geïntegreerde anaerobe vergistingsproces de productie van 
biomethaan mogelijk. 

 

Knelpunten bij de toepassing. Potentieel risico of beperking. 

Het grootste knelpunt bij de toepassing van compost is wanneer het product moet worden 
toegepast in een gebied dat gevoelig is voor stikstof of fosfor, volgens de plaatselijke 
regelgeving van de richtlijnen 2000/60/EG en 91/676/EEG. Bijgevolg moet de 
toepassingsdosering worden gekozen op basis van de beschikbaarheid van de bodem en de 
gewasopname. Ten slotte mag voor een correcte verspreiding niet worden vergeten dat het 
noodzakelijk is een mestverspreider te gebruiken die is uitgerust met versterkte kettingen. 
Gezien de fijnere textuur van het product in vergelijking met mest, is het namelijk mogelijk 
dat bij gebruik van een gewone meststrooier het product onder de kettingen doorglipt, 
waardoor een druk ontstaat die de kettingen doet breken. 

 

Wettelijk kader voor gebruik 

Specifieke nationale voorwaarden 

ID:540 voldoet aan de Franse norm NF U44-051. 

ID:210 is geregistreerd bij het "Registro Fabbricanti" nr. 00218/07 voor de meststoffenmarkt, 
en heeft een vergunning voor de verkoop van 5 conventionele producten ("Registro uso 
convenzionale") en een biologisch product ("Registro uso biologico"), volgens de Italiaanse 
wetgeving (D.Lgs. 75/2010). 

ID:260 heeft een "Kwaliteitscertificaat" toegekend door CIC (Consorzio Italiano 
Compostatori), volgens de Italiaanse wetgeving (D.Lgs. 75/2010). 
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EU’s nieuwe Meststoffenverordening (FPR: EC 1009/2019 

ID:210 is een PFC 3 A "Organische bodemverbeteraar". Bovendien komt het in aanmerking 

om te worden gecategoriseerd als componentmateriaalcategorie (CMC) 3 "Compost". 

ID:260 is een PFC 3 A "Organische bodemverbeteraar", die ook weer in PCF 4 kan worden 

opgenomen als "Groeimedium". Bovendien komt het in aanmerking voor indeling als 

componentmateriaalcategorie (CMC) 3 "Compost". 

ID:540 is een PFC 3(A) : organische bodemverbeteraar. 

Al deze producten (ID:210-260-540) zijn toepasbaar in de biologische landbouw.  

 

Economische evaluatie van de toepassing van de producten  

Gewoonlijk kost compost (ID:210-260-540) ongeveer 2-20€/t af fabriek, afhankelijk van het 

vereiste volume en de verpakking. Rekening houdend met de verbeterde opbrengst en 

kwaliteit, zijn deze kosten over het algemeen draaglijk (ongeveer 50-200€/ha).  

In tegenstelling tot andere meststoffen, die gemakkelijker kunnen worden vervoerd en 

gedistribueerd vanwege hun lagere watergehalte, zijn compostsoorten beter uitvoerbaar 

wanneer ze zo dicht mogelijk bij de fabrieken van de producenten worden toegepast, omdat 

er grote hoeveelheden (5-30t/ha) worden gebruikt.  

 

Richtsnoer voor de beste beheerspraktijken, rekening houdend met de specifieke 

omstandigheden van het gegeven grondgebied, voor het gebruik van het product voor 

specifieke toepassingen (bodemverbeteraars, groeimedia, organische meststoffen enz.) 

Dosering: 

 Als bodemverbeteraar/meststof: 

o ID:210 van 10 tot 30 t/ha (volgens bodemkwaliteit, seizoen, gewasopname,...) 

o ID:260 van 20 tot 35 t/ha (volgens bodemkwaliteit, seizoen, gewasopname,...) 

o ID:540 van 10t/ha tot 25 t/ha (volgens bodemkwaliteit, seizoen, 

gewasopname,...)                                                                                                                     

 Als (onderdeel) van groeimedia: 

o  ID:210 5-20% (v/v) gemengd met andere componenten; 0% op 

zuurminnende planten. 

o ID:260 5-20% (v/v) gemengd met andere componenten; 0% op zuurminnende 

planten. 

o ID:540 5-20% (v/v) gemengd met andere componenten; 0% op zuurminnende 

planten. 

 Als organische meststof: 

o ID:210 van 10 tot 30 t/ha (volgens bodemkwaliteit, seizoen, gewasopname,...) 

o ID:260 van 20 tot 35 t/ha (volgens bodemkwaliteit, seizoen, gewasopname,...) 

o ID:540 van 10 t/ha tot 25 t/ha (volgens bodemkwaliteit, seizoen, 

gewasopname,...) 
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Hoe te bewaren, toe te passen, met welke machines? 

Compost moet op een droge plaats worden bewaard en mag niet rechtstreeks aan het 
zonlicht worden blootgesteld. Vooral als de compost niet verpakt is, is een van de 
eenvoudigste methoden om compost te bewaren op de grond, afgedekt met een zeil of 
plastic zeil. Dit voorkomt overtollig vocht van regen en sneeuw, maar laat wel wat vocht 
doorsijpelen en houdt de hoop vochtig. Vergeet niet dat compost in vergelijking met minerale 
meststoffen een hoger watergehalte heeft (ongeveer 40%), waardoor de transportkosten 
stijgen, hoge doseringen per hectare moeten worden verstrekt en het moeilijk is het te 
verspreiden. Het kan zelfs vast komen te zitten onder de kettingen van de mestverspreider, 
met het risico dat die breken. Het is noodzakelijk zeer voorzichtig te zijn bij het strooien.    

 
Voor meer informatie:  

 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210 (Italië)  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260 (Italië) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540 (Frankrijk) 
 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540

