
Voordelen van boerderijcompost(ering)

Aan de slag

Compost is een bodemverbeteraar die tal van voordelen biedt. Het
ontstaat tijdens het composteringsproces, waarbij organische
restproducten (zoals groenteresten, stalmest, snoeihout…) microbieel
worden omgezet en afgebroken. Een boerderijcompostering kan je
op je eigen bedrijf uitvoeren, maar hoe pak je dit aan?

Compost is een bodemverbeteraar die een hoog gehalte aan stabiel organisch
materiaal bevat. Dit draagt bij tot: 

de opbouw van organische stof in de bodem;
positieve effecten op fysische, chemische en biologische bodemkwaliteit;
de ziekteweerbaarheid van de bodem.

Dit draagt bij tot een circulaire landbouw door hergebruik van 
      organische reststromen

BOERDERIJCOMPOSTERING

Streef naar een C/N-verhouding van 25-35/1.
Gebruik 60 volumeprocent bruin materiaal
(houtsnippers, stro...) en 40 volumeprocent groen
materiaal (oogstresten van groenten, bermmaaisel...).
Zorg eventueel voor een percentage van
klei(mineralen) tussen de 5-10% (van het totale
volume).
Hou de variatie zo hoog mogelijk.
Verklein grotere stukken houtig materiaal zo veel
mogelijk.

2. DE SAMENSTELLING VAN DE COMPOSTHOOP
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3. OPBOUW COMPOSTHOOP

Afmetingen: start niet breder dan wat de compostkeerder
aan kan, en blijf minimum 30 cm lager dan de hoogte van
de compostkeerder

Bouw de hoop op in lagen: de lichtste materialen
onderaan, de zwaarste materialen bovenaan.
Keer de hoop een eerste maal (voor toevoeging van de
klei).
Voeg eventueel een microbiële starter en
klei(mineralen) toe.
Keer de hoop een tweede maal.
Dek de hoop af met een compostdoek: deze beschermt
tegen uitdroging, beperkt het indringen van
regenwater, en laat uitwisseling van CO  en O  toe.

Effectieve opbouw:
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Het perceel moet voldoende natuurlijk draineren.
Zorg, indien mogelijk, voor afschot in de
lengterichting om plasvorming te vermijden.

Kies een locatie bereikbaar voor levering van
uitgangsmateriaal (ev. vrachtwagens) en wateraanvoer.
Zorg dat men langs beide zijden langs de hopen met de
compostkeerder kan en zorg voor voldoende plaats om
de machine vlot te keren.

KIES DE JUISTE LOCATIE1.



Wetgeving

enkel organische reststromen van het eigen bedrijf worden gecomposteerd, 
de compost wordt gebruikt op de eigen gronden.

Vergunningen
Boerderijcompostering waarbij:

Mestactieplan (MAP)
Voor boerderijcompostering: samenwerking met max. 3 partijen met landbouwernummer: 
                         
Er is een wettelijke regeling (mest- en milieuregelgeving) in de maak voor de modaliteiten van een dergelijke
samenwerking en de exploitatievoorwaarden voor de site waar de compostering plaatsvindt.

Niet vergunningsplichtig

Ook materiaal van natuur- en bosgebieden kan benut worden voor de compostering. 

Te citeren als: Willekens, K., Nelissen, V. (2022). Boerderijcompostering. Infofiche 
Begeleidingsdienst Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W), versie 1, publicatiedatum: mei 2022, 2p.B3W.VLAANDEREN.BE

Bron: boerderijcompostering@PHAE

 DE JUISTE OMSTANDIGHEDEN

De temperatuur mag niet hoger zijn dan 65° C, anders sterven nuttige organismen af en is er (overmatige)
verbranding van organische stof.
Het CO -gehalte mag niet hoger zijn dan 16%, anders ontstaat er zuurstofarmoede, waardoor aerobe
organismen afsterven en anaerobe omstandigheden ontstaan. Deze veroorzaken rotting, stank en N-verliezen.
Reguleer het vochtgehalte. Dit test je door een handjevol compost te nemen en erin te knijpen. Er mag één
druppel water verschijnen.

Te vochtig? Dan ontstaat er zuurstofarmoede, komen de rottingsprocessen op gang en valt de structuur
ineen.
Te droog? Dan valt het proces stil. De organismen hebben water nodig om te overleven en te werken.

Tijdens het composteerproces keer je enkel wanneer de temperatuur of het CO -gehalte te hoog is, of bij
vochttoediening. Je hebt dus zeker een meettoestel voor temperatuur en CO  nodig, waarme je in de kern van de
hoop meet.
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Tips bij het keren
Stel de machine niet te diep in om te beletten dat de ondergrond wordt meegenomen.
Zorg voor voldoende luchtstroming door de machine.

https://www.ppaehansbeke.be/nl/onderzoeksthemas/boerderijcompost-produceren-via-een-nieuw-samenwerkingsconcept

