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Samenvatting 
 
Voor u ligt de verkenning van deelproject 4 Van biomassa naar organische stof van het programma 
Circulaire Landbouw Sint Tunnis – Boxmeer, waarin wordt wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik 
organische reststromen van beide gemeenten ter investering in de bodem. In het Programma van 
Eisen (PvE) is beschreven dat materiaal  als bruikbaar is gedefinieerd mits het lokaal en bij voorkeur -
binnen de gemeentegrenzen- op hetzelfde moment vrijkomt, een mix is van verschillende soorten 
materialen (houtig en grassig) en in zekere mate uniform is. Daarnaast zijn ook de kwaliteit (geringe 
fysieke en organische vervuiling) en de kwantiteit (voldoende voor minstens enkele tientallen hectare 
landbouwgrond) opgenomen in het PvE. 
 
Reststromen 
De grootste organische reststromen in het gebied zijn in kaart gebracht en de gemiddelde 
samenstelling (C, N, P, %DS) is bepaald via literatuuronderzoek. Binnen het gebied komt er jaarlijks 
een ruime 16.000 ton vers materiaal vrij. Overheidsinstellingen zoals beide gemeenten maar met 
name het Waterschap Aa en Maas, zijn hiervan de grootste leveranciers.  

Bermmaaisel kent grofweg een C/N-verhouding van 24, die schommelt tussen 25,1 in het voorjaar en 
22,6 in het najaar. Binnen slootmaaisel is de spreiding groter en vooral afhankelijk van het moment en 
frequentie van maaien en de verhouding tussen riet, grassig- en kruidig materiaal. Er zijn C/N-
verhoudingen die in de buurt komen van het bermmaaisel (21-28) maar ook uitschieters richting de 50 
en zelfs 80. Snoeiafval van gemeentelijk onderhoud en de milieustraat kan zowel houtig als vers en 
relatief groen materiaal bevatten. Afhankelijk van de verhouding tussen deze materialen kan de C/N-
verhouding schommelen tussen de 20 en 100. De C/N-verhouding van bladafval is sterk afhankelijk 
van plantsoort en kan variëren tussen een waarde vergelijkbaar met die van snoeiafval. 
 
Bewerkingsmethoden 
Wanneer de reststromen onbewerkt op het land worden aangebracht, wordt er stikstof onttrokken 
aan de bodem ten behoeve van de decompositie van het materiaal. Bij het aanbrengen van vers, 
onbewerkt materiaal is het nodig extra te bemesten met een stikstofrijk product (bijvoorbeeld met 
drijfmest) om deze omzetting te faciliteren en tegelijkertijd stikstof beschikbaar te houden die nodig is 
voor de ontwikkeling van het gewas.  
Omdat de mestruimte over het algemeen al volledig benut wordt, is het verstandig het materiaal eerst 
te bewerken voordat het op het land wordt aangebracht. Eén van de bewerkingsmogelijkheden is 
traditionele compostering, waarbij het materiaal via de opname van zuurstof en het vrijkomen van 
CO2, H2O, stikstofgassen en warmte wordt omgezet tot meer stabiele humuscomplexen. De warmte 
zorgt ervoor dat verreweg de meeste zaden, kiemen en pathogenen worden afgebroken. Aan de 
andere kant zorgen de hogere temperaturen (>45 0C) voor een exponentiële toename van de uitstoot 
van stikstofgassen, waarbij zo’n 36-70% van het stikstofverlies plaatsvindt tijdens de thermofiele fase 
(±45-65 0C) van het composteringsproces. 
Bij vermicomposteren worden er wormen aan de reststromen toegevoegd, die de hoop beluchten en 
het contactoppervlak voor micro-organismen vergroten. De temperatuur in de hoop komt niet boven de 
30 0C, waardoor het verlies van stikstof en de uitstoot van methaan ten opzichte van traditionele 

Slootmaaisel	

Berm-	en	
natuurmaaisel	

Snoeiresten	

Bladveegsel	

Overige	 Materiaalsoort (versgewicht)

Diagram 1 geeft de bijdrage van de verschillende leveranciers aan de totale hoeveelheid restromen in het gebied (16.291 ton) 
weer. Het Waterschap Aa en Maas is verreweg te grootste leverancier en zorgt daarmee ook voor een relatief groot deel 
slootmaaisel in het totaal van de verschillende materialen (diagram 2). 
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compostering vermindert met 10-20% en 22-26%, respectievelijk. De uitstoot van CO2 is 11-26%, wat 
suggereert dat het materiaal verder is afgebroken en gestabiliseerd dan bij traditionele compostering. 
Het materiaal moet voor vermicompostering wel aan zwaardere eisen voldoen, onder andere geen 
extreme waarden op het gebied van het pH- en vochtgehalte, dan bij traditionele compostering. Een 
combinatie van traditionele- en vermicompostering, waarbij het materiaal korter bij hogere 
temperaturen wordt gecomposteerd ten behoeve van de afbraak van organisch materiaal en 
vervolgens wordt overgegaan op vermicompostering, zou een interessante optie zijn om de voordelen 
van beide methoden te benutten. 
De verwerkingsmethode waarbij materiaal wordt gefermenteerd tot Bokashi staat op het moment 
flink in de belangstelling. Daarbij wordt het materiaal laagsgewijs ingekuild (anaeroob) met 
toegevoegde hulpstoffen, zoals uit effectieve micro-organismen, (zeeschelp)kalk en kleimineralen. De 
maximum temperatuur bij fermentatie blijft gemiddeld op zo’n 35-40 0C en is daarmee lager dan bij 
traditionele compostering. Er zijn nog geen onderzoeken die de afbraak van zaden, kiemen en 
pathogenen, en daarmee ‘veiligheid van Bokashi’,  onderbouwen.  
Er wordt nog wel eens ten onrechte beweert dat organische stof, koolstof en energie in Bokashi beter 
behouden blijven dan in compost, waarbij het deels wordt verloren in de vorm van CO2 en warmte. Dit 
is echter niet zo: Bokashi is een halffabricaat waarbij organische stof verder wordt afgebroken zodra 
zuurstof weer aanwezig is, vanaf het moment dat de Bokashi over het land wordt uitgereden. Hierbij 
wordt bovendien zuurstof en stikstof onttrokken aan de bodem. Bokashi moet daarom meer worden 
gezien als een investering in het bodemleven en in mindere mate als een investering in het organische 
stofgehalte (zoals compost). Tot slot is co-composteren nog een optie, waarbij drijfmest wordt 
toegevoegd als stikstofbron aan koolstofrijke materiaal toegevoegd. Heet nadeel van deze vermenging 
is dat het geheel in de mestboekhouding meeweegt als drijfmest, waar compost maar deels (50% P 
en 10% N) meeweegt. 
 
Hoeveelheid compost 
Omdat traditionele compostering een goede en 
veilige optie lijkt om het materiaal te bewerken 
en er bovendien relatief veel over bekend is, is 
er in deze rapportage verder gerekend met de 
aanname dat het materiaal gecomposteerd 
wordt. De hoeveelheid compost die uit de 
geïnventariseerde reststromen gehaald kan 
worden, is op drie manieren berekend 
(schema 1). Rekenmethoden 1, 2 en 3 leveren 
respectievelijk 9774, 3615 en 972 ton 
compost. Om een stijging van het organische 
stofgehalte van 2 naar 3% te realiseren, is met 
behulp van de C-module (die het gehalte 
organische stof in de bodem kan modeleren) bepaald dat er een jaarlijkse gift van 47,5 ton/ha nodig is, 
uitgaande van zandgrond en zonder gewas. Om het model bij te stellen naar een meer realistische 
situatie, zijn er bouwplannen uit het gebied ingevoerd, is het effect van niet-kerende grondbewerking 
(NKG) en / of de teelt van groenbemesters toegevoegd aan het model. Vervolgens is er gekeken 
hoeveel compost er nodig is om het organische stofgehalte te laten stijgen van 2 naar 3 en van 3 naar 
4%, wanneer de helft van de plaatsingsruimte van stikstof wordt gebruikt voor de bemesting met 
runderdrijfmest. Uit de resultaten blijkt dat er slechts bij enkele bouwplannen, en bovendien haast 
enkel in combinatie met zowel het toepassen van NKG en de teelt van een groenbemester, voldoende 
plaatsingsruimte overblijft om deze 1% stijging te realiseren. Binnen de mogelijkheden is gemiddeld 
een gift van 25 ton/ha nodig, waardoor er op basis van de drie rekenmethoden en de beschikbare 
reststromen tussen de 20-400 ha 1% kan stijgen in organische stofgehalte. Dit is maximaal 3% van 
het totale areaal landbouwgrond in Sint Tunnis en Boxmeer 
 
Er liggen zeker mogelijkheden om organische reststromen op een nuttige manier te verwerken, maar 
er zijn niet voldoende reststromen om alle ondernemers in het gebied van (bijvoorbeeld) compost te 
voorzien. De investering in de bodemkwaliteit zal zeker ook (of misschien wel vooral) van andere 
kanten moeten komen. 

Schema 1 - Schematische weergave van de verschillende 
rekenmethodes over de transitie van biomassa naar compost. 
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1. Inleiding 

1.1. Uitgangssituatie 
De omgeving van de gemeenten Sint Anthonis (in de volksmond, en 
daarom ook in deze rapportage, Sint Tunnis genoemd) en Boxmeer 
bestaat voor een belangrijk deel uit jonge ontginningsgronden. De 
bodem is voornamelijk opgebouwd uit zand, met daarnaast wat 
gebieden met rivierklei langs de Maas. De laag teeltaarde op de 
jonge zandgronden is veelal dun (op de meeste plaatsen niet meer 
dan 30-50 cm) en de koolstofvoorraad in de bodem is laag. Hierdoor 
is het retentievermogen van de bodem voor gewasbeschermings-
middelen, voedingsstoffen en water laag en daardoor de benutting 
ervan. Het is lastig de normen van de nitraatrichtlijn en de 
kaderrichtlijn water te halen en tegelijkertijd een volwaardige 
productie te realiseren [Programmabeschrijving Circulaire Landbouw 
STB]. 
 
In het deelproject Van biomassa naar organische stof worden agrariërs gemotiveerd aan de slag te 
gaan met het verwerken van lokale organische reststromen als potentiële bron van organische stof 
voor de bodem. Voorafgaand aan deze fase worden de mogelijkheden en meest kansrijke 
toepassingen onderzocht door middel van onderstaande onderzoeksvraag: 

1.2. Onderzoeksvraag 
Hoeveel hectare landbouwgrond kunnen we 1% organische stofgehalte van de bodem laten stijgen 
met de beschikbare organische reststromen? 
 
Met de deelvragen met betrekking tot 
a. Aanbod (H2): 

§ Waaraan moeten de reststromen voldoen (Programma van Eisen)? 
§ Welke instanties maken in dit gebied organische reststromen vrij, waar komt het vrij en om 

hoeveel ton gaat het? 
§ Zijn deze reststromen beschikbaar of is er binding aan contracten?  
§ Wat is de samenstelling van de reststromen (C/N/P)? 

 
b. Bewerking (H3): 

§ Wat is de meest effectieve bewerkingsmethode om zoveel mogelijk van de kwaliteit van 
het organisch materiaal te behouden (niet bewerken, (vermi- of co-)composteren, 
fermenteren)?  

§ Welke methode zorgt voor het grootste behoud van C/N/P in een, voor de bodem, 
gunstige verhouding? 

§ Hoeveel organisch materiaal blijft er na bewerking over (%, tonnen)? 
 

c. Toepassing (H4-6) 
§ Wat is het effect van toediening van het -al dan niet- bewerkte materiaal met betrekking tot 

bodem C/N/P op de korte en lange termijn? 
§ Is het, afgaande op de uiteindelijke samenstelling in de bodem, terecht dat er volgens de 

mestwetgeving 50% van de fosfaat in het organisch materiaal mee moet worden genomen in 
de mestboekhouding? 

§ Het is binnen de huidige wet- en regelgeving haalbaar om op deze wijze te investeren in de 
bodemkwaliteit? 

1.3. Werkwijze 
Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden is er literatuuronderzoek verricht, is er contact 
gezocht met de instanties die biomassa vrijmaken in het gebied en zijn er kennisgesprekken gevoerd 
met mensen uit de praktijk (Aterro, Van Iersel Compost) en de wetenschap (Wageningen UR) over de 
transitie van biomassa naar een aan de bodem toe te voegen product. Een verdere beschrijving van 

Afbeelding 1 - Deze profielkuil uit het 
gebied laat duidelijk zien dat de laag 
teeltaarde op sommige plekken 
slechts enkele tientallen centimeters 
diep is. 
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deze informatiestromen staat in de bronnenlijst aan het eind van deze rapportage. De C-module van 
Alterra, CLM en het Louis Bolk Instituut is gebruikt om het effect van de aanvoer van organisch 
materiaal (in dit geval van compost) over de langere termijn te bepalen. In de C-module kunnen allerlei 
omstandigheden en beheermaatregelen worden meegenomen, zoals grondsoort, bouwplan, het 
gebruik van dierlijke mest, teelt van groenbemesters, aanvoer van compost en het achterlaten van 
gewassenresten, waarna het organische stofgehalte van de bodem (de C, koolstof, in ‘C-module’) over 
enkele tientallen jaren gemoduleerd kan worden. Op deze manier kan er een schatting worden 
gemaakt van de hoeveelheid compost die per hectare nodig is om het organische stofgehalte in tien 
jaar tijd met 1% te laten stijgen. 
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2. Materiaal 

2.1. Programma van eisen 
Het in kaart brengen van organische reststromen binnen de gemeenten heeft als doel perspectieven 
te formuleren op het gebied van bodemverbetering via het toevoegen van organisch materiaal. Door 
beschikbare organische reststromen in het gebied te kwalificeren en kwantificeren ontstaat inzicht in 
de potentie van het omzetten van deze biomassa naar functionerende organische stof in de bodem en 
voor hoeveel belangstellenden (hectares) er materiaal beschikbaar is. Voor deze stap is het belangrijk 
af te wegen welke be- of verwerkingsstap wordt toegepast. 
 
De toepasbaarheid van de organische reststromen wordt aan de hand van de volgende criteria 
getoetst: 

§ Lokaal - Vanuit duurzaamheid en rendement: hoe dichter verwerkt bij de bron, hoe beter. 
Daarom wordt de plaats van vrijkomen van alle restromen in kaart gebracht en zoveel 
mogelijk gekoppeld aan deelnemers in de buurt. 

§ Heterogeen - Een goede mix van mineralen wordt bereikt door houtig- met grassig materiaal 
te combineren. Zo ontstaat er een mix van materialen met hogere en lagere C/N-verhouding 
en kan er meer ventilatie in de hoop plaatsvinden (door verschillend formaat). 

§ Moment - De verschillende soorten materialen worden bij de bewerkingsprocessen met 
elkaar gemengd. Het is daarom van belang dat de verschillende materialen op het zelfde 
moment in het jaar vrijkomen of tijdelijk opgeslagen kunnen worden tot alle materialen 
beschikbaar zijn. Het moment van vrijkomen van de verschillende stromen is meegenomen in 
de analyse. 

§ Uniformiteit - Het materiaal moet goed te be- en verwerken zijn en het contactoppervlak moet 
groot zijn om de afbraak van het materiaal te versnellen. Groot, houtig materiaal, zoals takken 
en stammen, zal gesnipperd moeten worden en berm- en slootmaaisel in enige vorm 
geklepeld (verkleind). 

§ Schoon - Om besmetting op het perceel te voorkomen moet het eindproduct dusdanig zijn 
behandeld dat het vrij is van fysieke vervuiling (afval) en ongewenste zaden of kiemen. 

§ Kwantiteit - De uiteindelijke hoeveelheid moet dusdanig zijn dat er meerdere bedrijven, 
tientallen hectares, kunnen profiteren van de aanvoer en stijging van organische stof. 

2.2. Biomassastromen 
In de inventarisatie zijn alle organische reststromen meegenomen die van waarde kunnen zijn (in 
kwaliteit en kwantiteit) binnen dit project. Compost van groente-, fruit- en tuinafval is niet meegenomen 
vanwege het hoge fosfaatgehalte van het product, de hoge mate van fysieke vervuiling en de daarvoor 
noodzakelijke -en bovendien al aanwezige- professionele verwerking. 
 
Voor een effectieve aanvoer van biomassa naar de bodem is een goede mix van zowel de wat meer 
recalcitrante, houtige (‘bruine’) reststromen als makkelijker afbreekbare, ‘groene’ reststromen nodig. 
Bruine reststromen hebben een relatief hoge en groene reststromen een relatief lage C/N-verhouding. 
Bruine reststromen worden met name beperkt door het aanbod. Dit houtige materiaal kent vele 
toepassing en kan onder andere worden ingezet voor de productie van bio-energie. Het aanbod aan 
groene stromen is niet zozeer een knelpunt. Het probleem bij de groene stromen ligt meer in de aard 
van het materiaal: het is vochtiger en brengt het risico op bederf en (voortijdig) verlies van nutriënten 
met zich mee. Omdat niet alle stromen tegelijk beschikbaar komen, moet materiaal toch voor enige tijd 
worden opgeslagen totdat de verschillende materialen in de juiste verhoudingen aanwezig zijn om te 
kunnen worden verwerkt. Het rottingsproces kan grotendeels worden voorkomen door groene stromen 
in te kuilen, al dan niet met toegevoegde micro-organismen.  
 
Eenmaal in de bodem breken zowel de materialen met een hoge als die met een lage C/N-verhouding 
geleidelijk af en worden onderdeel van  de meer stabiele humuscomplexen, resulterend in een 
gemiddelde C/N-verhouding van ± 12. 
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2.2.1. Beschikbaarheid 
In de gemeentes Sint Anthonis en Boxmeer zijn er vier groepen van -relatief grote- organische 
reststromen te onderscheiden, namelijk: 

§ berm- en natuurmaaisel,  
§ slootmaaisel en -veegsel, 
§ snoeiafval en 
§ bladeren 

 
Het meeste organische restmateriaal komt vrij via overheidsinstelling als de Provincie, Gemeenten en 
het Waterschap Aa en Maas. De laatste heeft op basis van het aantal (%) kilometers watergang in de 
gemeentes en de bekende totale hoeveelheid vrijkomend materiaal verspreid over het gehele 
werkgebied een schatting kunnen maken van het vrijkomende organisch materiaal in de beide 
gemeenten. De Provincie heeft een vergelijkbare analyse gemaakt op het gebied van vrijkomend 
bermmaaisel langs provinciale wegen. Aangezien de rijkswegen A73 en A77 zo’n 20-25 km door het 
gebied lopen, zou voor Rijkswaterstaat eenzelfde schatting kunnen maken. Deze informatie is nog niet 
door Rijkswaterstaat verstrekt, maar wanneer de hoeveelheid materiaal per kilometer vergelijkbaar is 
met die langs provinciale wegen, zou er zo’n 400 ton bermmaaisel vrijgemaakt kunnen worden. 
Aangezien de bermen langs deze wegen breder zijn, komt er waarschijnlijk meer materiaal vrij per 
kilometer berm dan bij provinciale wegen. Als er wordt gerekend met een factor 1,5, zou dit 
neerkomen op 600 ton bermmaaisel per jaar. Dit is een grove schatting en opgenomen in het 
overzicht. Een andere bijdrage wordt geleverd door natuurorganisaties als Staatbosbeheer en het 
Brabants Landschap. Reststromen van ANV’s zijn verwaarloosbaar in omvang, worden lokaal 
verwerkt of komen via de gemeentelijke groenstroom het overzicht binnen. Dit overzicht is te zien in 
onderstaande tabel 1 en de volledige tabel is te vinden in de bijlage. 
 
Tabel 1 - Biomassastromen in de gemeenten Sint Tunnis en Boxmeer (ton/jaar) 

 

Materiaal Vorm Beheerder
Versgewicht 

(ton/jaar)
Drooggewicht 

(ton/jaar)
riet slootmaaisel Waterschap Aa & Maas 11143 1894
gras (vers) slootmaaisel Waterschap Aa & Maas 536 80
zand/klei, organisch baggerspecie Waterschap Aa & Maas
gras (vers) bermmaaisel Rijkswaterstaat 600 90
gras (vers) bermmaaisel Provincie 245 37
plantresten veeg- en zwerfvuil Provincie 31 16
houtig (snippers) snoeiafval Provincie 6 3
gras (vers) bermmaaisel Gemeente Boxmeer 210 32
plantresten bladafval Gemeente Boxmeer 267 134
riet slootmaaisel Gemeente Boxmeer 800 136
houtig (snippers) snoeiafval Gemeente Boxmeer 196 98
zand, organisch baggerspecie Gemeente Boxmeer
plantresten bladeren Gemeente Sint Tunnis 26 13
gras (vers) bermmaaisel Gemeente Sint Tunnis 33 5
riet slootmaaisel Gemeente Sint Tunnis 17 3
houtig (snippers) snoeiafval Gemeente Sint Tunnis 472 236
houtig (snippers) snoeiafval Gemeente Sint Tunnis 893 447

groenafval overig Gemeente Sint Tunnis 112 56
gras (vers) maaisel (natuurgebieden) Brabants Landschap 250 125
gras (vers) slootmaaisel Brabants Landschap 50 9
gras (vers) maaisel (natuurgebieden) Staatsbosbeheer 400 200
gras (gedroogd) maaisel (natuurgebieden) Natuurmonumenten 4 3

Totaal (ton/jaar) 16291 3615
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Het moment van vrijgekomen van de reststromen is verspreid, maar pieken zijn te zien door de 
maairondes in het voorjaar (april en mei) en in het najaar (augustus-november). Het meeste materiaal 
dat wordt vrijgemaakt door de overheidsinstellingen, zoals berm- en slootmaaisel, komt verspreid over 
het gebied vrij, met een hogere concentratie op de beide gemeentewerven en milieustraten (blad- en 
snoeiafval). De stroom vanuit de natuurorganisaties centreert zich vanzelfsprekend rond de 
natuurgebieden, maar deze liggen op hun beurt weer verdeeld over het gebied.    
 
Het materiaal wordt op het moment voor het merendeel verwerkt bij professionele composteer-
bedrijven, al dan niet op basis van contracten. Het staat de beheerders vrij om het materiaal aan te 
bieden aan agrariërs. De agrariërs kunnen het materiaal zo zelf geschikt maken voor het verbeteren 
van de bodemkwaliteit (organische stofgehalte, structuur) van hun percelen. Staatbosbeheer verplicht 
in sommige gevallen zelfs de verwerking van natuurmaaisel op de door hen verpachte percelen. 
Vergeleken met de huidige situatie, kan een dergelijke opzet voor de beheerders voordelig zijn vanuit 
duurzaamheidsoogpunt en om de transport- en afnamekosten die met de huidige verwerking gemoeid 
gaan te beperken.  
 
2.2.2 Samenstelling 
Om te kunnen corrigeren voor een erg vochtvasthoudend gewas (zoals vers gras) of een natte oogst 
(bijvoorbeeld slootmaaisel), is van iedere soort reststroom aan de hand van beschikbare literatuur het 
droge stofgehalte bepaald (tabel 2). De versgewichten konden op deze manier omgerekend worden in 
daadwerkelijke hoeveelheid droge stof (drooggewicht in ton/jaar, tabel 1). 
 
Daarnaast is de C/N-verhouding van de verschillende reststromen bepaald. Deze zegt iets over de 
mate (snelheid) van afbreekbaarheid en, samen met de C/P-verhouding, de bemestende waarde van 
organisch materiaal (5.3.1). Materiaal met een hoge C/N-verhouding vraagt meer stikstof van de 
bodem en heeft meer tijd nodig om te verteren, waarmee het langer effect heeft op de bodemstructuur. 
Materiaal met een lage C/N-verhouding vraagt minder stikstof en is eerder verteerd: de aanwezige  
stikstof komt zo ook weer eerder vrij. Het effect als bemester is hierdoor hoger en als bodem-
verbeterend middel lager bij een lage C/N-verhouding. 
 
Op deze manier valt er iets te zeggen over de kwaliteit en effectieve kwantiteit van de organische 
reststromen. 
 
C/N- en C/P-verhouding 
Bermmaaisel kent grofweg een C/N-verhouding van 24, die -afhankelijk van het moment van maaien- 
schommelt tussen 25,1 in het voorjaar en 22,6 in het najaar [gemiddelden op basis van waarden uit 
Van Doorn et al. (2001); Ehlert et al. (2010) via ECN-Phyllis2; Ros et al., 2012; Schaffers et al. (1998); 
Spijker et al. (2004)]. Uit de onderzochte literatuur blijkt alleen voor berm- en natuurmaaisel een 
duidelijke C/P-verhouding, die in het voor- en najaar varieert tussen 162 en 146, respectievelijk. 
 
Binnen slootmaaisel is de spreiding groter en vooral afhankelijk van het moment en frequentie van 
maaien (ontwikkelingsstadium van het materiaal) en de verhouding tussen riet, grassig- en kruidig 
materiaal. Er zijn C/N-verhoudingen die in de buurt komen van het bermmaaisel (21-28) maar ook 
uitschieters richting de 50 en zelfs 80 [ECN-Phyllis2; Jansen en Kuiper, 2004; Schaller et al. 2012; 
Spijker et al., 2004]. Omdat de sloten over het algemeen na 15 juli gemaaid worden en de planten dus 
al redelijk zijn ontwikkeld, is de verwachting dan de C/N-verhouding hoger uitvalt dan die van 
bermmaaisel [Beheerplan Watersystemen – Waterschap Aa & Maas, 2016].  
 
Snoeiafval van gemeentelijk onderhoud en de milieustraat kan zowel houtig als vers en relatief groen 
materiaal bevatten. Afhankelijk van de verhouding tussen deze materialen kan de C/N-verhouding 
schommelen tussen de 20 en 100. De C/N-verhouding van bladafval is sterk afhankelijk van plantsoort 
en kan variëren tussen een waarde vergelijkbaar met die van snoeiafval [Ros et al., 2012; 
Kennisgesprekken WUR en Van Iersel Compost]. 
 
Droge stofgehalte 
Op basis van de eerder genoemde bronnen van de C/N-verhouding, Zwart et al. [2001] en 
praktijkervaring van composteerbedrijven, is het drooggewicht van de verschillende stromen bepaald 
via het droge stofgehalte van de vier verschillende materialen (zie tabel 1 en 2). Grassig materiaal is 
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hiervoor onderverdeeld in de drie groepen ‘vers’, ‘gedroogd’ en 
‘afkomstig uit natuurgebieden’ (kruidenrijker). De spreiding in droge 
stofgehalten is hoog. De praktijk [Van Iersel Compost] leert dat 
maaisel kan binnenkomen met een droge stofgehalte van 10% in de 
zomer en droog weer tot wel 90% in het voorjaar en bij vochtig weer. 
Hetzelfde geldt voor slootmaaisel: zuiver riet kan een droge 
stofgehalte halen van 62% [Jansen en Kuiper, 2004] terwijl het droge 
stofgehalte van slootmaaisel in de praktijk slechts iets hoger uitvalt 
dan dat van vers gras, namelijk zo’n 17% [Waterschap Aa & Maas; 
Zwart, 2001]. 
 
Conclusie 
Al met al valt er te concluderen dat het doen van een generieke uitspraak voor wat betreft het droge 
stofgehalte en C/N-verhouding voor de beschikbare reststromen een nauwkeurigheid pretendeert die 
er binnen dit onderzoek niet is. De daadwerkelijke waarden hangen sterk af van de precieze aard van 
het materiaal en moment van vrijmaken. Om een voorbeeld te noemen: Omdat het materiaal nou 
eenmaal niet zo homogeen is, behandelt Van Iersel Compost berm- en slootmaaisel als één 
inkomende stroom. Het wordt, voor zover mogelijk, half om half en laagsgewijs ingekuild en 
vervolgens in een bepaalde verhouding toe te voegen aan de composthoop. Het lijkt daarom veiliger 
om, bij de berekening naar ton product en areaal dat in tien jaar tijd 1% in organische stofgehalte kan 
stijgen, in dit stadium uitspraken te doen op basis van het versgewicht en de omzettingservaringen bij 
verwerkingsbedrijven.  

2.3. Risicoanalyse 
Vervuiling 
Van de genoemde reststromen zit vooral in de bladeren (straatveegsel) en het bermmaaisel risico’s op 
vervuiling met (fysiek) afval. Door tussentijds en net voor het moment van maaien of bladeren vegen 
afval te prikken, kan dit worden beperkt. De vraag is echter hoe effectief dit is en of vervuiling 
helemaal kan worden voorkomen. Het Nutriënt Management Instituut (NMI) schat de fysieke vervuiling 
van berm- en slootmaaisel op 1,8 en 0,01 gewichtsprocent, respectievelijk [Ros et al., 2012]. 
 
Bij het bespreken van het gebruik organische reststromen uit het gebied, volgt er regelmatig een uiting 
van de vrees in het gebied voor de besmetting van percelen met ongewenste zaden en kiemen via de 
aanvoer van -extern- organisch materiaal. Dit wordt vooral gevoed door de aanwezigheid van 
knolcyperus (Cyperus esculentus L.) in het gebied. Knolcyperus is een zich snel ontwikkelende plant 
die in één seizoen vanuit één moederknol meters ver kan uitbreiden en tot wel 200 planten en 8000 
knollen kan vormen. Op besmette bouwgrond mogen tot minimaal drie jaar na besmetting geen akker- 
en tuinbouwgewassen geteeld worden, inclusief maïs en graszoden. Dit teeltverbod wordt pas 
opgeheven als er in drie opeenvolgende jaren geen knolcyperus op het perceel is aangetroffen. Er 
wordt jaarlijks gecontroleerd en de gebruiker is verplicht financieel bij te dragen aan de controlekosten 
[Productschap Akkerbouw]. Besmetting met knolcyperus heeft dus grote bedrijfstechnische en 
financiële gevolgen. De verspreiding van knolcyperus vindt echter vooral plaats via de verplaatsing 
van grond en bij het gebruik van plant- en pootmateriaal. Het risico op verspreiding via berm- en 
slootmaaisel is gering en via snoeiafval zelfs uiterst gering [Ros et al. 2012]. 
 
Het eventuele gevaar van zaden, kiemen en pathogenen is een belangrijke factor in de keuze voor de 
bewerkingsmethode. Het gebruik van onbewerkt organisch materiaal faciliteert de verspreiding van 
zaden, waarbij vooral diep-wortelende gewassen (Akkerdistel, Paardenstaart, Jacobskruiskruid) voor 
problemen zorgen omdat ze minder gevoelig zijn voor de remming via mechanische grondbewerking. 
Traditionele compostering zou, mits goed uitgevoerd, door de hoge temperaturen de overgrote 
meerderheid van dit ongewenste organische materiaal afbreken. Niet-bodemgebonden plantpatho-
genen verspreiden zich voor het merendeel bovengronds. De extra verspreiding die het verplaatsen 
van onbewerkt organisch materiaal met zich meebrengt is te verwaarlozen. Het gevaar zit hem vooral 
bij de bodempathogenen: wanneer organisch materiaal onbewerkt op het land wordt aangebracht, 
kunnen bodempathogenen profiteren van de suikerrijke verbindingen uit het makkelijker afbreekbare 
materiaal. Hierdoor werkt de aanvoer van organisch materiaal ziekte-stimulerend, terwijl een goede 
compost juist antagonisten van de bodemgebonden pathogenen stimuleert en daardoor eerder 

Tabel 2 – Gehanteerde droge 
stofgehalten van de verschillende 
reststromen 
Materiaal  DS (*100%)
Gras vers 0,15
Maaisel natuurgebieden 0,5
Gras gedroogd 0,75
Slootmaaisel 0,17
Snoeiafval 0,5
Bladeren 0,5
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ziektewerend werkt. In compost van snoeiafval, berm- en slootmaaisel zitten na compostering geen 
pathogenen meer die een gevaar met zich mee brengen [Ros et al. 2012]. Ook knolcyperus wordt bij 
traditionele compostering afgebroken, mits de temperatuur maar voor langere tijd boven de 60 0C 
komt. Dit is bij professionele compostering het geval [Riemens en Van der Weide, 2009; Van Iersel 
Compost].  
 
Het volgende hoofdstuk gaat verder in op de verschillende bewerkingsmethoden. 
 
Wet- en regelgeving 
Een andere kanttekening zit in het vervoer van het organische materiaal. Omdat de organische 
reststromen volgens de wet afvalstromen zijn, vallen ze onder de afvalstoffenwet en zijn er 
beperkingen op het gebied van vervoer. Dit wordt verder uitgelicht in hoofdstuk 5. 
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3. Bewerkingsmethoden 

3.1. Onbewerkt 
Bodembacteriën hebben een C/N-verhouding van 10:1 en stabiele 1  humus van 12-15:1; bij de 
omzetting van organisch materiaal met hogere C/N-verhoudingen moet dus veel koolstof vrijkomen 
(CO2) of stikstof uit de bodem kunnen worden opgenomen. In eerste instantie vindt er dus 
immobilisatie van stikstof plaats, die daarna (grotendeels) geleidelijk vrijkomt. Bij het aanbrengen van 
vers, onbewerkt materiaal is het nodig extra te bemesten met een stikstofrijk product (bijvoorbeeld met 
drijfmest) om deze omzetting te faciliteren en tegelijkertijd stikstof beschikbaar te houden die nodig is 
voor de ontwikkeling van het gewas. De productie van het gewas op zo’n bodem kan achterblijven 
door stikstofonttrekking ten behoeve van de afbraak van het eerder achtergelaten organisch materiaal.  

3.2. Composteren 
Compostering is het proces waarbij organische materialen onder aerobe condities worden afgebroken, 
dat gepaard gaat met vrijkomen van CO2, H2O, stikstofgassen en warmte. De composthoop gaat 
tijdens de compostering drie fasen door [Louis Bolk Instituut, 2015]: 

1. Mesofiele fase (40 0C) 
Explosieve groei van mesofiele bacteriën en schimmels, waarbij voornamelijk suikers en zetmeel 
worden afgebroken. Deze afbraak gaat gepaard met een snelle temperatuurstijging, waardoor 
uiteindelijk de mesofiele bacteriën en schimmels doodgaan en alleen de hittetolerante 
schimmels en bacteriën overblijven. 

 
2. Thermofiele fase (>45 0C, ±45-65 0C) 

Hittetolerante schimmels, thermofiele bacteriën en actinomyceten breken eiwitten, vetten en 
cellulose af. Zaden en ziekteverwekkers worden gedood door de hoge temperatuur. In deze fase 
dient de composthoop regelmatig te worden gekeerd om te hoge temperaturen (boven 70 0C), 
die ook de thermofiele en –tollerante micro-organismen kunnen doden, te voorkomen en 

                                                        
1 Zie Box 1, p14 
2 http://www.nutrinorm.nl/nl-nl/bodem/wat-levert-de-bodem-op/cec 

Afbeelding 2 - Het verloop van het composteringsproces in drie stappen aan de hand van temperatuur en 
structuur [Louis Bolk Instituut, 2015] 
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daarnaast om de hoop de beluchten met zuurstof, zodat het aerobe omzettingsproces kan 
blijven plaatsvinden. Bij indroging door hoge temperaturen (door de verdamping van water) moet 
er ook water aan de hoop worden toegevoegd. 

 
3. Rijpingsfase(<40 0C 

Tijdens deze fase worden de moeilijk afbreekbare componenten zoals lignine afgebroken. De 
omzettingssnelheid neemt af, waardoor de hoeveelheid warmte die vrijkomt –en daarmee de 
temperatuur van de hoop- daalt. 

 
De organische koolstof in compost wordt afgebroken, vormt humuscomplexen en is zo meer bestand 
tegen ontbinden dan de organische koolstof in verse mest of plantresten. Wanneer aanzienlijke 
hoeveelheden houtachtige materialen (koolstofrijk) worden toegevoegd tijdens de compostering en het 
eindproduct vervolgens op het land wordt gebracht, wordt er relatief nutriëntarme organische koolstof 
aan de bodem toegevoegd. De nutriënten in compost komen geleidelijk vrij, in tegenstelling tot het 
snelle vrijkomen van nutriënten in gewasresten, drijf- en stalmest [Viaene, 2016].  
 
Tijdens het composteringsproces wordt er stikstof (N) verloren door de omzetting in ammonia (NH3), 
stikstofoxiden (NOx), distikstofoxide (N2O) of distikstof (N2). Deze verliezen kunnen oplopen tot wel 40 
tot 70% van de initiële hoeveelheid stikstof en verminderen de bemestingswaarde van de compost 
[Nigussie et al. 2016]. De vervluchtiging van ammonia neemt exponentieel toe bij stijging van de 
temperaturen boven de 45 0C in de thermofiele fase en de uitstoot van stikstofgassen is -logischerwijs- 
hoger bij substraat met een lage C/N dan bijeen substraat met een hoge C/N [Pagans et al. 2006 in 
Nigussie et al. 2017b; Michel et al. 2004 in Fredericson et al. 2007]. Daarnaast draagt de vorming van 
N2O, samen met de vorming van methaan (CH4), bij aan de ongewenste uitstoot van broeikasgassen 
[Chan et al. 2016]. Zo’n 36 tot 70% van het totale stikstofverlies vindt plaats tijdens de thermofiele fase 
van compostering [Chowdhurry et al. 2014]. Vandaar dat een composteringsproces zonder deze hoge 
temperaturen, zoals vermicompostering, een interessant alternatief kan zijn.  

3.3. Vermicomposteren 
In tegenstelling tot het hierboven beschreven composterings-
proces, is vermicompostering in zijn geheel een mesofiel 
proces waarin de temperatuur niet boven de 30 0C komt en 
wormen en micro-organismen bijdragen aan de afbraak en 
stabilisering van organisch materiaal [Nigussie et al. 2016a, 
Lim et al. 2016]. Door het be- en doorwerken van het 
materiaal zorgen wormen ervoor dat er een groot contact-
oppervlak voor de micro-organismen ontstaat en dat er tot in 
de hoop een goede luchtcirculatie kan plaatsvinden en het 
omzettingsproces dus onder aerobe omstandigheden 
verloopt. Ten opzichte van het traditionele composterings-
proces heeft vermicompostering zo’n 10 tot 20% minder 
stikstofverlies en vermindert de uitstoot van methaan met 22 
tot 26% [Nigussie et al. 2016a]. Vermicompostering heeft 
een hogere uitstoot (11 tot 26%) van CO2 dan het traditionele composteringsproces, wat zou 
suggereren dat er meer afbraak en stabilisering van het organische materiaal plaatsvindt [Chan et al. 
2011; Nigussie et al. 2016a].  
Zware metalen zouden zich opstapelen in de biomassa van de wormen, waardoor uitspoeling 
grotendeels kan worden voorkomen [Wu et al. 2014 in Lim et al. 2016]. Wat er met deze zware 
metalen gebeurt zodra de wormen zelf worden afgebroken, wordt in het onderzoek niet besproken. 
Daarnaast zouden de wormen zorgen voor een succesvolle afbraak of op zijn minst een sterke 
vermindering van pathogenen via enzymen in het verteringsstelsel van de worm [Sim en Wu, 2010].  
 
3.3.1. Eisen vermicompostering 
De grondstof en de omstandigheden tijdens het omzettingsproces moet aan zwaardere eisen voldoen 
dan bij traditionele compostering om de omzetting door de wormen mogelijk te houden. Zo moeten de 
pH (5-8) en het vochtgehalte (40-55%) niet te grote extremiteiten vertonen en moet het materiaal niet 
enkel heel houtig (veel lignine) zijn, maar een mengsel bevatten waarin ook makkelijk toegankelijke 

Afbeelding 3 - Wormen in het substraat bij  
vermicompostering [www.EcologistNews.com] 
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voedingsstoffen voor de wormen zitten. Daarmee samenhangend is materiaal met een hoge C/N-
verhouding relatief slecht toegankelijk voor de wormen. Materiaal met een lage C/N-verhouding brengt 
het gevaar van vergiftiging van de wormen door het vrijkomende ammonia (NH3) met zich mee. Ook 
de voedingsverhouding, de verhouding tussen de hoeveelheid substraat en de hoeveelheid 
(biomassa) wormen, speelt een belangrijke rol. Bij een lage verhouding worden er relatief veel 
nutriënten gemineraliseerd, voornamelijk stikstof, en bij een hoge verhouding kunnen wormen het 
materiaal niet aangegeten krijgen, neemt de temperatuur in de hoop toe en wordt de zuurstofcirculatie 
in de hoop beperkt, waardoor de sterfte onder de wormen en de emissie van broeikasgassen 
toeneemt [Nigussie et al. 2017a]. 
 
3.3.2. Combinatie traditionele- en vermicompostering  
Fredericson et al. [2007] hebben de combinatie van beide composteringsprocessen onderzocht. Het 
materiaal wordt dan eerst, korter dan normaal, tot en met de thermofiele fase gecomposteerd en pas 
later, in plaats van de rijpingsfase, ‘gevermicomposteerd’. De conclusie van dit onderzoek was dat het 
toevoegen van wormen en micro-organismen in deze fase van het composteringsproces een klein tot 
geen effect had op de chemische samenstelling van de compost, maar vooral een effect had op het 
formaat van het materiaal: vermicompost bevatte veel meer kleine (<10mm) deeltjes dan traditionele 
(windrow, ril) compost. Echter, binnen deze deeltjes van <10 mm bevatte vermicompost over het 
algemeen minder nutriënten.  
 
De combinatie van traditionele- en vermicompostering is vooral interessant voor materiaal met een 
lage C/N-verhouding, waarbij een korte thermofiele fase wordt gebruikt (minder gelegenheid tot 
vervliegen stikstof en maar wel zaad- en kiemdoding door hogere temperatuur) en een langere 
afwerking tijdens de vermicompostering, waarbij relatief weinig stikstof vervliegt. De vraag in welke 
mate het tijdig afbreken van het traditionele composteringsproces, om vervolgens over te gaan op 
vermicompostering, de uitstoot van stikstof- en broekkasgassen beperkt, staat nog open. 

3.4. Fermenteren tot Bokashi 
De mogelijkheden van Bokashi (Japans voor “goed 
gefermenteerd organisch materiaal”) staan op het moment 
ruimschoots in de belangstelling, maar de daadwerkelijke 
toepassing is nog in ontwikkeling. In tegenstelling tot 
compostering, wordt fermentatie toegepast in een 
afgesloten, zuurstofloze omgeving. De kuil wordt laagsgewijs 
opgebouwd waarbij een laag om te zetten organisch 
materiaal wordt gevolgd door een laag hulpstoffen, 
bestaande uit effectieve micro-organismen, (zeeschelp)kalk 
en kleimineralen. Vergeleken met het composteringsproces 
stijgt de temperatuur bij fermentatie minder sterk en blijft 
gemiddeld op zo’n 35-40 0C [BVOR]. Er zijn nog geen 
onderzoeken die de ‘veiligheid van Bokashi’, de afbraak van 
zaden, kiemen en pathogenen, onderbouwen. 
Er wordt nog wel eens ten onrechte beweert dat organische 
stof, koolstof en energie in Bokashi beter behouden blijven 
dan in compost, waarbij het deels wordt verloren in de vorm 
van CO2 en warmte. Dit is echter niet zo: Bokashi is een 
halffabricaat waarbij organische stof verder wordt 
afgebroken zodra zuurstof weer aanwezig is, vanaf het 
moment dat de Bokashi over het land wordt uitgereden. 
Hierbij wordt zuurstof en stikstof onttrokken aan de bodem. 
  
Daarnaast is het langetermijneffect van Bokashi lager dan 
dat van compost. De hoeveelheid effectieve organische stof 
(EOS), de hoeveelheid organische stof die een jaar na 
toediening nog aanwezig is, is voor Bokashi aanzienlijk lager 
dan voor compost (uitgedrukt via humificatiecoëfficient van 
respectievelijk 35 en 90%).  

Afbeelding 4 - Een geslaagde Bokashi-kuil 
wordt geopend [Groeibalans 2017] 

Afbeelding 5 - Ruiken aan Bokashi bij de demo 
van Waterschap de Dommel in Boxtel (februari 
2017) 
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Al met al moet Bokashi daarom vooral worden gezien als een investering in het bodemleven in de 
brede zin en minder als een direct middel om het organische stofgehalte op te verbeteren.  

3.5. Co-compostering 
Bij co-compostering wordt organisch, koolstofrijk restmateriaal gemengd met een meer stikstofrijker 
product, vaak dierlijke mest. De dierlijke mest levert dan de stikstof die nodig is voor de decompositie 
van het koolstofrijke, en relatief stikstofarme, materiaal. Bij het initieel toevoegen van mest is er echter 
een grote kans dat aanwezige stikstof niet ten goede komt van het omzettingsproces, maar 
mineraliseert of vervliegt. Voor een geslaagde co-compostering wordt mest frequenter in kleinere 
hoeveelheden toegediend en gemengd met het ruwe organische materiaal.  
Voor ondernemers is het grote nadeel van co-compostering dat, door het mengen met de dierlijke 
mest, het geheel als meststof moet worden opgegeven in de mestboekhouding. Een ton co-compost, 
opgebouwd uit bijvoorbeeld ¾ bermmaaisel met ¼ runderdrijfmest, telt zo in zijn geheel mee als 
runderdrijfmest, terwijl er minder stikstof en fosfaat direct beschikbaar komt voor het gewas. Het 
voordeel dat stikstof (10%) en fosfaat (50%) lager meetellen in compost, gaat zo niet op (zie ook 
hoofdstuk 5.2). 

3.6. Samenstelling  
In het vervolg van het verslag worden berekeningen gedaan waarbij er wordt uitgegaan van 
traditionele compostering van de reststromen. Deze keuze is gemaakt omdat deze bewerkings-
methode een veilige optie lijkt met betrekking tot de afbraak van ongewenst organische materiaal, 
maar met name omdat er op dit moment het meeste bekend is over de samenstelling en effect van het 
eindproduct van deze bewerkingsmethode. Waar er in het vervolg van het verslag wordt gesproken 
over ‘compost’, gaat het om groencompost op basis van reststromen als maaisel, snippers en 
bladeren. 
 
3.6.1. Reststromen 
Bij de start van de compostering voor groencompost worden grassige stromen (berm- en 
slootmaaisel), bladeren en gesnipperde houtige materialen onder bepaalde verhoudingen met elkaar 
en met een wat zeefgrond vermengd. De exacte verhoudingen worden op verzoek van Van Iersel 
Compost niet gedeeld, maar zijn wel gebruikt om de hoeveelheid vers materiaal om te rekenen naar 
hoeveelheid compost. Naast groencompost heeft Van Iersel Compost nog een ander product, 
compostaarde, dat goedkoper is en daardoor vaker wordt afgezet in de landbouw. Compostaarde 
bestaat voornamelijk uit gecomposteerd berm- en slootmaaisel met zeefgrond, in de verhouding ± 1:1. 

 
3.6.2. Product 
Het is belangrijk dat compost in een, op zijn minste grotendeels, 
uitgerijpte (volwassen) vorm wordt aangebracht op het land. Niet-
uitgerijpte compost remt de plantgroei door de opname van zuurstof en 
stikstof in de wortelzone, osmotische stres of fytotoxiciteit [Nigussie et al. 
2017b]. Voor het meten van de stabiliteit van compost is nog geen 
eenduidige meetbare parameter bepaald, de literatuur loopt uiteen, maar 
factoren die (al dan niet gecombineerd) op zijn minst een goed beeld 
geven zijn: 

§ temperatuur: bij een voltooid decompositieproces vindt er geen 
warmteontwikkeling meer plaats in de composthoop; 

§ de vorming van CO2: neemt sterk af bij gerijpte compost; 
§ daarmee samenhangend: de lagere opname (respiratie) van O2 

bij een meer gerijpte compost. Te meten met behulp van de 
OxiTop®-methode [Veeken et al. 2007]. 

§ C/N-verhouding onder de 12: deze C/N-verhouding is gelijk aan 
die van humuscomplexen. Overigens hoeft een C/N-verhouding 
van 12 niet per se te betekenen dat het materiaal al volledig 
gerijpt is. C en N kunnen nog in gelijke verhoudingen vervliegen 
of omgezet worden, waardoor de C/N-verhouding weliswaar 
gelijk blijft, maar de compost nog niet gerijpt is, 

§ Verhouding tussen NH4+ en NO3- < 0,16  
 
Box 1 - Terminologie 

Stabiele organische stof - 
Voorheen werd de term 
‘stabiele’ compost of 
stabiele organische stof 
gebruikt, maar aangezien er 
vraagtekens staan bij de 
daadwerkelijk stabiliteit van 
dit organische materiaal 
(hoofdstuk 4.3.2) wordt in 
dit verslag de term ‘gerijpt’ 
gebruikt. Daarmee wordt 
bedoeld dat de makkelijk 
om te zetten materialen zijn 
afgebroken tot minder 
labiele componenten. 
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§ Cation exchange capacity (CEC): humuscomplexen zijn negatief geladen, waardoor positief 
geladen (kationen) nutriënten aan de humuscomplexen kunnen adsorberen en zo beter 
beschermd zijn tegen uitspoeling. Naarmate er meer humusdeeltjes zijn, kunnen er meer 
nutriënten adsorberen en neemt het nalevercapaciteit van nutriënten (de CEC) toe2. 

 
Afhankelijk van de soorten reststromen is na een week of 6 tot 9 is over het algemeen wel een 
uitgerijpte compost gevormd. Grote composteringsbedrijven hebben echter niet altijd het beleid of de 
luxe om voor lastig afbreekbaar materiaal meer tijd in de ruimen: afhankelijk van de geplande aan- en 
afvoer wordt er een standaard tijd ingepland voor de compostering. Straathof en Comans (2014) 
onderzochten het eindproduct van verschillende composteringsbedrijven gebaseerd op verschillend 
reststromen. Deze eindproducten bleken onderling enorm te verschillen in chemische samenstelling 
(N, P, C, %OM) waarbij bijvoorbeeld de C/N-verhouding uiteenliep van 11.3 tot 21.7. Stabiliteit van de 
compost was in het laatste geval duidelijk nog niet bereikt. 

                                                        
2 http://www.nutrinorm.nl/nl-nl/bodem/wat-levert-de-bodem-op/cec 
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4. Toepassing 

4.1. Bereik (ha) 
In het programma van eisen is als doel gesteld dat de uiteindelijke hoeveelheid (bewerkte) biomassa 
dusdanig is dat er meerdere bedrijven, tientallen hectares, kunnen profiteren van de verwerking van 
organische reststromen en stijging van organische stof. In dit hoofdstuk worden de tonnen reststromen 
omgerekend naar hectares. 
 
4.1.1. Methode 
Om tot een schatting te komen van het aantal hectares dat van organisch materiaal kan worden 
voorzien, zijn berekeningen gedaan met de aanname dat het materiaal gecomposteerd wordt (zie 
H3.6). Er zijn drie verschillende berekeningen gedaan op basis van: 
 

1. Het versgewicht van de beschikbare reststromen en de massareductie van compostering; 
à In deze berekening wordt uitgegaan van de massareductie bij compostering van het verse 
materiaal op basis van de ervaring bij composteringsbedrijven. Wat na deze massareductie 
resteert, is de hoeveelheid (totale massa op basis van het versgewicht) vers compost. 
 

2. Het drooggewicht van de beschikbare reststromen, de massareductie van de compostering en 
de massa vers compost op basis van het droge stofgehalte van compost.  

à Het droge stofgehalte van de reststromen kan sterk variëren door oogstomstandigheden, 
ontwikkelingsstadium en zuiverheid van het materiaal. Door het versgewicht van de 
reststromen allereerst om te rekenen naar drooggewicht, wordt er gecompenseerd voor deze 
variatie in droge stofgehalte (vochtgehalte) van het materiaal. De berekening van de 
massareductie is toegepast op het drooggewicht van de reststromen, resulterend in de massa 
droge compost. Via het droge stofgehalte van compost is deze hoeveelheid droge compost 
weer uitgedrukt in de massa vers compost. 

 
3. De door Van Iersel Compost toegepaste verhoudingen van de verschillende materialen bij de 

productie van zowel groencompost als compostaarde en de meest beperkende reststroom.  
à Iedere soort reststroom brengt bepaalde eigenschappen met zich mee en een bepaalde 
onderlinge verhouding is de meest optimale gebleken. Via deze berekening ontstaat er een 
beeld van hoe de verschillende reststromen zich nu en idealiter tot elkaar (zouden moeten) 
verhouden. 

 
Met de aannamen dat: 
§ Er bij compostering een massareductie plaatsvindt van 40%; 
§ Compost een droge stofgehalte heeft van 60% [Van Iersel Compost en Van Middelkoop et al. 

(2017) via Wageningen Livestock Research]; 
§ Er voor de stijging van het organische stofgehalte met 1% in 10 jaar tijd (van 2 naar 3%) op 

zandgrond 47,5 ton per hectare aangevoerd moet worden [C-Module – CLM].  
 
Deze drie verschillende berekeningen leveren drie verschillende resultaten op en geven een indicatie 
van wat kan worden bereikt met het bestaande beschikbare materiaal.   
 
Kanttekeningen 
Er zitten wat haken en ogen aan de bovenstaande aannamen, met name op het gebied van de gift. 
Variërend tussen verschillende compostbedrijven, wordt een aanvoer van 20-100 ton/ha geadviseerd, 
afhankelijk van behoefte van het perceel. Van Iersel Compost kijkt echter ook naar het kaliumgehalte 
van de bodem. Compost is relatief kaliumrijk en bij toediening aan de bodem concurreert kalium met 
andere positief geladen elementen als magnesium en calcium om adsorptieplaatsen aan de negatief 
geladen humusdeeltjes. In verhouding zal er meer kalium en zullen er minder andere elementen 
worden geadsorbeerd aan humusdeeltjes, die daardoor gevoeliger zijn voor uitspoeling. Bij een 
toediening van compost die niet in verhouding staat met de samenstelling van de bodem, kan de 
plantgroei dus lijden onder magnesium- en calciumtekorten. Van Iersel Compost bepaalt de maximale 
gift dan ook op basis van het kaliumgehalte van de bodem.  
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Tot slot is het belangrijk te vermelden dat de gift van 47,5 ton per hectare uit de C-module is afrond op 
2,5 ton, gebaseerd is op een beleid van ploegen van het perceel zonder verdere organische inputs en 
zonder ingevoerde gewassen. Wanneer er gerekend wordt de teelt van een groenbemester 
(bijvoorbeeld Gele mosterd of Bladrammenas), zou er voor dezelfde 1% stijging van organische 
stofgehalte van 2 naar 3% 37,5 ton per hectare toegediend moet worden. Met het gebruik van niet-
kerende grondbewerking in plaats van ploegen zou 35 ton per hectare hiervoor volstaan. Wanneer er 
na de oogst ook nog eens stro op het land blijft liggen, zou een nog lagere gift al voldoende bijdragen, 
etc. Dit laat zien dat de verbetering van het organische stofgehalte niet enkel te behalen is met de 
toevoeging van organisch materiaal, maar ook een beleidsverandering aanzienlijk bijdraagt – en 
misschien wel noodzakelijk is. Zie hiervoor ook paragraaf 4.2. 
 
4.1.2. Resultaten 

1. Het overzicht van tabel 1 laat zien dat er jaarlijks 16291 ton biomassa (versgewicht) beschikbaar 
komt. Na een massareductie tijdens het composteringsproces van 40% blijft er 9774 ton 
compost (versgewicht) over. Uitgaande van een gift van 47,5 ton per hectare, is er voor 206 
hectare compost beschikbaar. 
 

2. Het overzicht van tabel 1 laat daarnaast ook zien dat er jaarlijks 3615 ton materiaal 
(drooggewicht) beschikbaar komt. Hiervoor zijn de droge stofgehalten van de verschillende 
reststromen uit tabel 2 gebruikt. Na een massareductie van 40% blijft er 2169 ton (drooggewicht 
compost) over. Aangezien compost een droge stofgehalte heeft van 60%, is er totaal 3615 ton 
compost (versgewicht) voorhanden. Uitgaande van een gift van 47,5 ton per hectare, is er voor 
76 hectare compost beschikbaar. 

 
3. Uitgaande van de door Van Iersel Compost verstrekte verhoudingen van een ideaal 

composteerproces, is er berekend aan hoeveel ton groencompost of compostaarde iedere 
reststroom (berm- en slootmaaisel, bladafval, snoeiafval) kan bijdragen. Binnen de twee 
gemeentegrenzen blijkt bladafval de meest beperkende factor voor de productie van 
groencompost te zijn. Op basis van de beschikbare hoeveelheid bladafval zou er jaarlijks 972 
ton groencompost beschikbaar komen, uitgaande van een gift van 47,5 ton per hectare, goed 
voor 20 hectare. Wanneer er in plaats van extra blad, meer houtig snoeiafval toegevoegd zou 
worden, verdubbeld het areaal naar 42 hectare. 

 
Compostaarde bestaat voor de helft uit zeefgrond en voor de andere helft uit maaisel, waarvan 
er jaarlijks 14288 ton beschikbaar komt. Er van uitgaande dat een ton compostaarde voor de 
helft is opgebouwd uit maaisel (14288 ton maaisel verwerkt in 28575 ton compostaarde) en er 
een massareductie plaatsvindt van 40%, zou er jaarlijks 16965 ton compostaarde beschikbaar 
komen, goed voor (delen door 47,5ton/ha) 361 hectare. 

 
De berekeningen laten een spreiding zien van 20 – 361 hectare. Het is 
echter maar zeer de vraag of er voldoende zeefgrond beschikbaar is voor de 
productie van compostaarde. De spreiding tussen 20 – 206 hectare is 
misschien een meer realistische. 
De berekening geeft aan dat er maximaal ca. 1,5% van het totale areaal van 
13360 landbouwgrond in beiden gemeenten op deze manier van een stijging 
van 1% organische stof in tien jaar via de aanvoer van compost kan worden 
voorzien. 

Box 2 – Effect aannamen en 
berekeningen 

Areaal - Bij een gift van 
47,5 ton/ha, kan volgens 
deze berekeningen van 
20-206 hectare het 
organische stofgehalte in 
10 jaar stijgen van 2% 
naar 3%.  
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4.2. Invloed bouwplannen 
In de bovengenoemde aanname dat een toediening 
van 47,5 ton compost per hectare leidt tot 1% stijging 
in bodemorganische stof, is enkel het effect van 
compost bepaald, zonder dat is gekeken naar de 
effecten van bepaalde gewassen en andere 
organische bemesting. Vanuit het deelproject 
Samenwerking Akkerbouw – Veehouderij is er een 
aantal bouwplannen bekend, illustratief voor dit 
gebied. Deze bouwplannen (een roulatie van 4 jaar) en 
al dan niet genomen maatregelen zijn ingevoerd in de 
C-Module, waarna opnieuw is gekeken naar de 
hoeveelheid compost (afgerond op 2,5 ton/ha) die 
nodig is voor een stijging van 1% bodemorganische 
stof in 10 jaar tijd, zowel voor een stijging van 2 naar 
3% als van 3 naar 4%. De basis waar vanuit gerekend 
wordt is een beheer waarbij wordt geploegd, er geen 
groenbemesters worden geteeld (de verplichtte teelt 
van een vanggewas na maïs valt hier buiten) en de 
bemestingsruimte maximaal wordt benut met 
runderdrijfmest. Vervolgens wordt de helft van de 
totale plaatsingsruimte van stikstof ingevuld met 
runderdrijfmest, om de overige ruimte te benutten voor 
compost. Hierna wordt er gekeken naar de benodigde 
hoeveelheid compost voor een stijging in 
bodemorganische stof van 1%, al dan niet in 
combinatie met de duurzame bodembeheer-
maatregelen zoals niet-kerende grondbewerking en/of 
de teelt van een groenbemester (zie box 3). De 
volledige set resultaten van deze berekeningen staan 
in de bijlage, tussenberekeningen zijn beschikbaar op 
verzoek.  
 
Na grasland (34%) wordt snijmaïs het meeste geteeld 
in het gebied (30%), gevolgd door aardappels en 
granen (11 en 8%, respectievelijk). Wanneer we 
grasland buiten beschouwing laten en kijken naar 
bouwland, is de teelt van snijmaïs verreweg de 
grootste met bijna de helft van alle teelten (45%). 
Snijmaïs bepaalt het beeld in het gebied en is dan ook 
in ieder van de onderstaande bouwplannen 
meegenomen. 
 
4.2.1. Maïs – maïs – maïs – maïs 
Een korte blik op Boer en Bunder laat al zien dat een 
haast continue teelt van snijmaïs in dit gebied geen 
uitzondering is. Zonder verdere investering in de 
bodem resulteert dit in een negatieve organische 
stofbalans, met uitzondering van bemesting met 
runderdrijfmest op percelen met een organische 
stofgehalte van 2%; deze stijgt licht. Bij halvering van 
het gebruik van runderdrijfmest, resteert er een 
plaatsingsruimte voor 26,4 ton/ha compost. Alleen in 
combinatie met zowel niet-kerende grondbewerking 
(NKG) als met een succesvolle teelt van een 
groenbemester, het mogelijk om het organische 

Box 3 – Uitgangspunten berekeningen relatie tussen 
bouwplan en compostaanvoer 

Situatie berekeningen 
Huidig organische stofgehalte van:  

a. 2% 
b. 3% 

 
1) Gevolgen organische stofbalans bij: 

a. Maximaal varkensdrijfmest 
b. Maximaal runderdrijfmest 

 
2) Hoeveelheid compost voor +1%OS bij maatregel: 

a. ½ x maximaal runderdrijfmest 
b. Bovenstaande + NKG 
c. Bovenstaande + groenbemester 
d. Bovenstaande + ploegen i.p.v. NKG 

 
Uitgangspunten: 

§ De groenbemester waarmee gerekend is, 
is bladrammenas (vanggewas na de maïs 
vervangen door teelt groenbemester) 

§ M.u.v. suikerbieten kan er na ieder gewas 
groenbemester geteeld worden. 

§ Loof suikerbieten blijft achter op het land 
§ Grasland wordt pas gescheurd na de 

eerste snede (voorgaand najaar geen 
groenbemester) 

 
 
Stikstof- en fosfaatgebruiksnormen zuidelijke 
zandgronden* 
De maximaal toegestane stikstofgift hangt af van 
het gewas (kg/ha): 

§ Aardappelen (gemiddelde)  180  
§ Erwten    30 
§ Grasland (met beweiden)  250 
§ Snijmaïs    112 
§ Suikerbieten   116 
§ Waspeen   110 

 
De maximaal toegestane fosfaatgift is afgestemd op 
het gebruik van het land (kg/ha): 

§ Bouwland 50 
§ Grasland 80 

 
Samenstelling organische meststoffen 
Voor rundveedrijfmest geldt een vastgesteld 
gehalte* van (kg/ton): 

§ Stikstof  4 
§ Fosfaat  1,5  

 
Voor varkensdrijfmest is dit (kg/ton): 

• Stikstof  7 
• Fosfaat  3,9 

 
Voor groencompost geldt een vastgesteld gehalte** 
van (kg/ton) en telt mee voor (%) in de 
mestboekhouding: 

§ Stikstof  5  10%  
§ Fosfaat  2,2  50% 

 
* [Mestbeleid 2017] 
** [Postma et al., 2010; Van Middelkoop et al., 2017] 
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stofgehalte met 1% te laten stijgen in 10 jaar – zij het enkel voor percelen komend van een organische 
stofgehalte van 2%. Hiervoor is 22,5 ton/ha compost nodig. 
 
4.2.2. Maïs – aardappelen – maïs – maïs 
Niet zelden pachten aardappelboeren grond bij om voldoende aardappels te kunnen telen en de 
roulatie op hun eigen perceel te verruimen. In het gebied zie je geregeld dat één aardappelboer bij 
meerdere melkveehouders grond pacht. In dit bouwplan heeft een melkveehouder grasland 
gescheiden van het bouwland voor de teelt van snijmaïs. Hij verpacht op dit laatste perceel.  
Voor percelen komend van een organische stofgehalte van 2% stijgt het organische stofgehalte in tien 
jaar tijd licht bij volledige bemesting met runderdrijfmest. Bij volledige bemesting met varkensdrijfmest 
is de stijging haast verwaarloosbaar. Evenals bij de continue teelt van snijmaïs, is 1% stijging alleen te 
behalen wanneer gebruik wordt gemaakt van alle genoemde bodembeheermaatregelen en enkel voor 
percelen komend van een organische stofgehalte van 2%. Van de gemiddelde, totale plaatsingsruimte 
van 23,5 ton/ha is hiervoor is 22,5 ton/ha compost nodig. De combinatie groenbemester met ploegen 
komt voor deze percelen (2%) echter ook dichtbij, maar overschrijdt, door de behoefte van 25 ton/ha, 
de plaatsingsruimte met een anderhalve ton. 
Bij percelen met een organische stofgehalte van 3%, resulteert volledige bemesting met runder- of 
varkensdrijfmest in een afnemend organische stofgehalte en biedt de plaatsingsruimte voor compost 
bij de halvering van het gebruik van dierlijke mest in alle gevallen niet voldoende mogelijkheden de 1% 
stijging in tien jaar tijd te realiseren. 
 
4.2.3. Gras – maïs – aardappelen – gras 
Ook in deze situatie verpacht de melkveehouder grond aan een aardappelteler, maar in dit geval is het 
grasland niet fysiek gescheiden van het bouwland. De melkveehouder scheurt zijn grasland, teelt 
vervolgens eerst zelf een ander gewas (in dit voorbeeld en in de praktijk vaak snijmaïs), waarna de 
akkerbouwer de grond een jaar pacht, in dit geval wederom voor aardappelen, waarna er weer gras 
wordt ingezaaid. Doordat het gras gelijk na de aardappels wordt gezaaid en er vervolgens twee jaar 
staat, vervallen er twee mogelijkheden voor de teelt van een groenbemester. Aan het einde van het 
tweede jaar functioneert het grasland als groenbemester en enkel na de snijmaïs kan er 
bladrammenas worden geteeld. 
Ondanks het kleine voordeel dat grasland op de organische stofbalans geeft, is het in geen van de 
scenario’s mogelijk het organische stofgehalte met 1% te laten stijgen. Wederom komt de combinatie 
van NKG in combinatie met de teelt van een groenbemester bij percelen komend van een organische 
stofgehalte van 2% het dichtste bij. De gebruiksruimte (25,3 ton/ha) wordt echter met 2,2 ton/ha 
overschreden. Al is er in dit geval mee gerekend dat er ook compost wordt aangevoerd in het jaar dat 
gras niet ondergewerkt wordt. Wanneer er in dit jaar geen compost kan worden aangebracht, moet er 
in de andere drie jaren tien ton meer worden aangevoerd, waarmee de gemiddelde plaatsingsruimte 
ruim wordt overschreden. 
 
4.2.4. Maïs – suikerbieten – waspeen – erwten 
Dit is het meest akkerbouw-getinte bouwplan –al wordt snijmaïs ook hier geteeld, als ruilmiddel in de 
pacht van, bijvoorbeeld, aardappelgrond. De stijging van 1% is niet te realiseren door het toepassen 
van NKG, de gebruiksnorm zou hiervoor met minimaal 2,8 ton/ha overschreden moeten worden. 
Omdat erwten leguminosen (stikstofbinders) zijn, kan de teelt af met een veel lagere stikstofgift dan  
teelt van andere gewassen. De stikstofgebruiksnorm is hierop aangepast. De teelt van erwten is dan 
ook de enige van de bekeken teelten waarbij de compostgift beperkt wordt door niet de fosfaat-, maar 
de stikstofgebruiksnorm. De teelt van groenbemester geeft, in de mestboekhouding, echter nog extra 
ruimte voor een stikstofgift. Wanneer deze ruimte volledig wordt benut voor compost, wordt de gift van 
compost, evenals in alle voorgaande gevallen, beperkt door de gift van fosfaat. Desondanks blijft er in 
dit geval, gemiddeld over de vier jaren, een plaatsingsruimte over van 27,2 ton/ha compost. Samen 
met de teelt van een groenbemester en NKG biedt dit voldoende plaatsingsruimte voor een stijging 
van 1% op de organische stofbalans, voor beide uitgangssituaties. Voor percelen komend van een 
organische stofgehalte van 2%, is de plaatsingsruimte voldoende om te ploegen in plaats van NKG 
toe te passen.  
 
4.2.5. Conclusies 
De berekeningen laten zien dat compost binnen de huidige gebruiksnormen op zichzelf geen 
redmiddel is om het organische stofgehalte te doen stijgen. Binnen de huidige gebruiksnormen en het 
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hierboven beschreven scenario, is het over het algemeen alleen mogelijk om een stijging van 1% op 
de organische stofbalans te behalen als alle zeilen worden bijgezet. Dat betekent dus bijsturen op alle 
drie de gebieden van grondbewerking, teelt van groenbemesters en bouwplan.  
 
Daarnaast bevestigen de berekeningen dat volledige bemesting met varkensdrijfmest voor alle 
bekeken bouwplannen een negatief effect heeft op het organische stofgehalte voor percelen met een 
organische stofgehalte van 3%. Voor percelen met een organische stofgehalte van 2% heeft dit voor 
het eerste bouwplan (4.2.1) ook een negatief effect en voor de andere bouwplannen (4.2.2-4.2.4) een 
zeer minimaal positief effect (maximaal een stijging met 0,08%). 
 
In de meeste gevallen wordt de mate van de compostgift beperkt door de gebruiksnorm voor fosfaat. 
Wanneer het fosfaatgehalte van compost (of drijfmest) verlaagd zou kunnen worden of de norm 
verhoogd (mits daar aanleiding voor is), komt er ruimte vrij voor een grotere compostgift en zou de 1% 
stijging in organische stofgehalte dus in meer van de beschreven scenario’s mogelijk zijn. 
 
Over het vraagstuk hoeveel hectares van compost kunnen worden 
voorzien, valt het volgende te zeggen: er zijn vijf scenario’s waarbij er 
voldoende plaatsingsruimte is voor compost om het organische stofgehalte 
met 1% te laten stijgen. Hiervoor is 22,5-27,5 ton compost per hectare 
nodig, gemiddeld over de vijf scenario’s 24,5 ton/ha. Dit is bijna een 
halvering ten opzichte van de eerder vastgestelde 47,5ton/ha. Grofweg 
doorrekend met een gift van 25ton/ha, resulteert dit volgens de drie 
rekenmethoden respectievelijk in een areaal van 391, 145 en 39 hectare 
(80 bij gebruik snoeiafval in plaats van blad); door de -bijna- halvering in 
gift bijna een verdubbeling van het areaal. 

4.3. Effecten op termijn 
4.3.1. Humificatiecoëfficiënt groencompost 
Het NMI  heeft in opdracht van BVOR en Vereniging Afvalbedrijven 
onderzoek gedaan naar de stabiliteit van organische stof in de bodem. De 
stabiliteit wordt bepaald aan de hand van de humificatiecoëfficiënt: dit is de 
fractie van de organische stof die een jaar na toediening aan de bodem 
nog over is (de effectieve organische stof, EOS) en zover is verteerd en 
omgezet dat het deel is gaan uitmaken van de bodemorganische stof [Van 
Geel & van Dijk, 2013]. De humificatiecoëfficiënt van groencompost bleek 
volgens dit onderzoek gelijk te zijn aan 0,9: 90% van de organische stof van de toegevoegde compost 
is een jaar na toediening nog in de bodem aanwezig [BVOR-special, april 2017]. Met deze waarde is 
ook gerekend bij het doorrekenen van de verschillende bouwplannen in de C-module (H4.2). 
 
4.3.2. ‘Stabiele’ organische stof 
Lang is er en wordt er, zij het steeds mindere mate- gedacht dat organisch materiaal met de 
chemische samenstelling x in de bodem werd omgezet tot organische stof als een stabiel component 
met een vaste chemische samenstelling y. Het humificatieproces zou er voor zorgen dat er 
recalcitrante humusdeeltjes zouden ontstaan: grote moleculen die bestand zijn tegen decompositie en 
het voornaamste bestandsdeel van humus zijn [Lehmann & Kleber 2015].  
 
De afbraaksnelheid van organisch materiaal lijkt echter niet hoofdzakelijk af te hangen van de 
intrinsieke eigenschappen van het materiaal, maar van de fysische en chemische omstandigheden en 
biologische invloeden van de omgeving waarin het organisch materiaal zich bevindt. Afbraaksnelheid 
is dus niet zozeer een moleculaire eigenschap, maar een eigenschap van het systeem [Schmidt et al. 
2011]. Zo heeft isotoopanalyse aangetoond dat materiaal waarvan werd gedacht dat het moeilijk 
afbreekbaar is, zoals lignine, in bepaalde situaties sneller afbreekt dan het merendeel van het 
organisch materiaal en dat vrij labiele bestandsdelen als suikers niet voor weken maar voor decennia 
behouden kunnen blijven [Schmidt et al.]. Deze benadering staat dus niet toe een materiaal of 
component een bepaalde afbraaksnelheid en eindproduct toe te schrijven. In plaats daarvan zouden 
deze erg afhankelijk kunnen zijn van zowel biotische als abiotische factoren, zoals samenstelling van 
de bodem (reactieve minerale oppervlakten, waterbeschikbaarheid, redoxpotentiaal) of van 

Box 4 – Effect aannamen en 
berekeningen 

EOS (kg/ton) 
= HC * OS (kg/ton) 

Box 5 -  Effectieve 
organische stof EOS 

Areaal - Bij een gift van 
25 ton/ha, kan volgens 
deze berekeningen van 
39-391 hectare het 
organische stofgehalte in 
10 jaar stijgen van 2% 
naar 3%. 



Organische reststromen Sint Tunnis - Boxmeer 

 22 

aanwezigheid van bepaalde afbrekende enzymen of –organismen. In plaats van ‘stabiele humus’ als 
uiteindelijk eindproduct, kunnen humusdeeltjes beter worden gezien als meerdere kleine, 
samengeklonterde deeltjes, die dynamische associaties en dissociaties ondergaan in de bodem op 
basis van hydrofobe en –fiele interacties en de vorming van waterstofbruggen, vergelijkbaar met een 
micel in water [Sutton and Sposito, 2005]. 
 
De bodem wordt niet zelden beschreven als een ‘black box’ waarover nog veel onbekendheid bestaat 
en waar niet gemakkelijk een-op-een-relaties zijn te maken. Door deze grote onbekendheid lopen 
uitspraken in deze rapportage soms uiteen tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ denken, met als doel een 
gulden middenweg te beschrijven. 
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5. Wet- en regelgeving 

5.1. Afvalstoffenwet 
Bepaalde plantenresten vallen onder een vrijstellingsregeling van de afvalstoffenwet (beperking op het 
vervoeren, storten en bewerken van afval): maaisel uit bermen, sloten of natuurgebieden mag, 
evenals oogstresten en heideplagsel, binnen een ring van maximaal één kilometer rondom het perceel 
waarop het is vrijgekomen worden vervoerd naar een perceel binnen hetzelfde bedrijf. Het materiaal 
moet wel schoon en onverdacht zijn, in een dusdanige hoeveelheid worden aangevoerd die in 
verhouding staat met het ontvangende perceel en gelijkmatig over het perceel worden verspreid. Het 
organisch materiaal wordt niet bestempeld als meststof en kan dus worden aangevoerd zonder 
verwerking in de mestboekhouding.   

5.2. Mestwet 
Bij de aanvoer van compost telt  van de aanwezige stikstof telt 50% van de fosfaat en 10% van de 
stikstof mee. Compost mag niet op het land worden aangevoerd wanneer de bovenste laag is 
verzadigd met water, de bodem beregend wordt (1/9-1/2) of bij hogere hellingspercentages (7%, 18%) 
onder bepaalde condities. Compost of onbewerkt maaisel mag niet langer dan 6 maanden worden 
opgeslagen buiten, en moet van een opslag langer dan twee weken onder andere worden afgedekt en 
er moet op een absorberende laag of vloeistofdichte vloer worden gestort. 

5.3 Ontwikkelingen 
5.3.1 Scheiding organische meststoffen en – bodemverbeteraars 
Het agricultural European Innovation Partnership (EIP-Agri), opgericht om bij te dragen aan de 
strategiebepaling van de Europese Unie, oppert een scheiding in classificatie tussen organische 
meststoffen en organische bodemverbeteraars. Aangezien de mate en snelheid waarin materiaal 
wordt afgebroken, en dus ook -deels- beschikbaar komt voor de plant of risico geeft op uitspoeling, 
sterk verschilt tussen verschillende uitgaansmaterialen, stellen zij voor dat er een geavanceerder 
systeem komt dan enkel de ‘10% stikstof en 50% fosfaat’-regeling voor compost. De classificatie zou 
bijvoorbeeld kunnen door organische stromen te verdelen in laag (EOS/N-mineraal < 150 en EOS/P-
mineraal < 35, zoals drijfmest) en hoog gehalte effectieve organische stof ten opzichte van stikstof en 
fosfaat (vice versa) [voorlopig rapport Veeken et al., 2017]. Zo zijn, bijvoorbeeld, respectievelijk 
drijfmest en groencompost van elkaar de scheiden. Voor de organische bodemverbeteraars stellen zij 
voor het gebruik ook toe te staan buiten het groeiseizoen en, deels, een vrijstelling op het gebied van 
stikstof en fosfaat te geven. Het aanwenden van organische bodemverbeteraars en dus het recyclen 
van materiaal en het verbeteren van de koolstofvoorraad in de bodem, wordt gestimuleerd als 
organische bodemverbeteraars makkelijker door ondernemers kunnen worden aangebracht, zonder 
dat dit ten koste gaat van de plaatsingsruimte voor snel werkende meststoffen -of in ieder geval beter 
in verhouding staat tot de daadwerkelijk bemestende waarde op korte termijn. Verder onderzoek naar 
de juiste indicatoren (EOS/N- en P-mineraal) en de risico’s van uitspoeling is nog wel gewenst. 
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5.3.2 Green Deal Circulair Terreinbeheer 
De Green Dealaanpak van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland geeft ruimte voor vernieuwende, duurzame initiatieven 
daar waar belemmeringen worden ervaren (op het gebied van wet- 
en regelgeving, netwerken, kennis). Zo ook rondom de waardering 
van maaisel. In januari 2017 is er een Green Deal voorgesteld met 
als streven maaisel naar waarde te behandelen door: 

- Maaisel niet langer als afval te bestempelen (losmaken 
van Wet Milieubeheer) 

- Maaisel naar waarde mee te laten tellen in de mest-
boekhouding (Meststoffenwet) 

 
Waardoor: 

- Maaisel niet over maximaal 1, maar over maximaal 10 
kilometer kan worden vervoerd (Vrijstellingsregeling) 

- Maaisel een jaar kan worden opgeslagen (Activiteiten-
regeling Milieubeheer) 

 
 

Afbeelding 6 - Kwaliteitscontroles bij 
het gebruik van organische reststromen 
(groen) en wet- en regelgeving die, als 
een punaise in de schoen, stappen 
richting een circulaire economie 
belemmert (rood). [Green Deal, flyer 
Circulair Terreinbeheer, januari 2017] 
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6. Conclusies en discussie 

6.1. Mogelijkheden 
Het aantal hectare dat per jaar van compost kan worden voorzien, wanneer wordt uitgegaan van een 
stijging van het organische stofgehalte van de bodem van 2% naar 3% in tien jaar tijd, zit grofweg 
tussen de 20 en 400 hectare. Op het totaal van ±13360 hectare landbouwgrond (in 2014) in het gehele 
gebied, komt dit neer op 0,15-3% van het totale areaal. Via de berekeningen op basis van 
verschillende bouwplannen en aanvoer van compost, is aangetoond dat de mogelijkheden voor het op 
deze manier investeren in het organische stofgehalte er zeker zijn. Deze investering kan binnen de 
huidige wet- en regelgeving echter niet enkel van de aanvoer van compost komen, de ondernemers 
zal ook andere beheersmaatregelen moeten nemen. Met de beschikbare reststromen in het gebied 
kan op maximaal 3% van het areaal het organisch stof gehalte worden verhoogt met 1% in 10 jaar tijd, 
mits dit gepaard gaat met het nemen van andere maatregelen.   
 
Los van dit percentage, is het de vraag in hoeverre lokale ondernemers aan de slag willen gaan met 
de verwerking van lokale reststromen en of zij vertrouwen hebben in de effectiviteit in afbraak van 
kiemen, zaden en pathogenen via de verschillende bewerkingsmethoden. Daarnaast gaat compost, 
over lange termijn effectief, in de plaatsingsruimte in de mestboekhouding de concurrentie aan met 
andere meststoffen die al op korte termijn effectief zijn. Het is de vraag of ondernemers de investering 
kunnen dragen en de meerwaarde (en noodzaak) voor de langere termijn erkennen. 

6.2. Organisatie 
Met het areaal dat van compost kan worden voorzien in het 
achterhoofd, is het niet noodzakelijk lokale compostering op 
korte termijn groots op te zetten. Belangrijker is het om 
ondernemers die nu al belangstelling hebben te ondersteunen, 
zowel op het gebied van kennis als in de organisatie. In het 
eerste geval kan zouden de ondernemers gekoppeld kunnen 
worden met een relevantie kennisdrager in het gebied, 
bijvoorbeeld iemand van het Louis Bolk Instituut of van een 
composteringsbedrijf. Ondernemers hebben zo een aanspreek-
punt als het gaat om te omzetting van het materiaal, de 
samenstelling en de gewenste dosering op het land. In het 
andere geval gaat het vooral om logistieke ondersteuning: hoe 
komt het restmateriaal bij de ondernemers terecht en is er een 
gemeenschappelijk gebruik van een compostkeerder te 
realiseren?  
 
Al met al is het uitdragen van de boodschap dat compost (biomassa) niet het ontegenzeggelijke 
redmiddel is in de opbouw van organische stof ook een zeer belangrijke. Er liggen zeker 
mogelijkheden om organische reststromen op een nuttige manier te verwerken, maar er zijn niet 
voldoende reststromen om alle ondernemers van (bijvoorbeeld) compost te voorzien. De investering in 
de bodemkwaliteit zal zeker ook van andere kanten moeten komen. Die boodschap zou deze 
rapportage ook kunnen brengen. 

6.3. Openstaande deelvragen en suggesties vervolgonderzoek 
Er staan nog enkele deelvragen (deels) open. De C/N- en C/P-verhouding is nog niet van al het 
aanbod (H2) bekend. Om hier een vollediger antwoord op te kunnen geven, is er met name voor 
houtig materiaal en bladeren meer informatie nodig, zoals veel voorkomende boomsoorten en hun 
samenstelling. In combinatie met de vraag rondom het effect van C/N/P op de bodem na be- en 
verwerking (H3), is het wellicht het handigst om eerst te focussen op de samenstelling van het product 
in plaats van op die van de organische reststroom. Hiervoor kan de kennis van huidige bewerkers een 
zeer welkome input zijn. Daarnaast is niet voor alle bewerkingsmethoden bekend hoe effectief ze zijn 
in het afbreken van zaden, kiemen en pathogenen. 
 

Afbeelding 7 - Een getrokken 
compostkeerder is makkelijk te verplaatsen 
en kan dus goed het werk op verschillende 
locaties verrichten. Afhankelijk van de 
capaciteit van de trekker en de keerder kan 
er zo’n 400 meter ril per uur worden 
omgezet. 
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Ook de vraag rondom de rechtvaardiging van de weging van compost in de mestwet- en regelgeving 
is in deze rapportage niet uitgebreid beantwoord (H5). Hiervoor is verder onderzoek naar de 
processen in de bodem waaraan compost onderhevig is gewenst. Wel zijn er lopende initiatieven op 
dit gebied uitgelicht die in de toekomst gevolgd kunnen worden en mogelijkerwijs een beter antwoord 
kunnen geven.  
 
Om de openstaande deelvragen te kunnen beantwoorden, zou een verdieping in het transitievraagstuk 
als geheel dus erg interessant kunnen zijn, met de focus op wat er gebeurt met de (al dan niet 
bewerkte) organische reststroom zodra deze wordt toegevoegd aan de bodem. Omdat het gebruik van 
compost de plaatsingsruimte van snelwerkende meststoffen verkleind, is het van belang te weten 
welke bemestende waarde er van compost op welke termijn verwacht kan worden. Centrale vragen 
hierbij zijn in hoeverre compost (in termijn) een deel van de bemestende waarde van snelwerkende 
mest kan vervangen en in hoeverre de huidige weging van compost in de mestboekhouding (10% N 
en 50% P) een terechte afspiegeling is van de bemestende waarde van compost op de korte termijn.  
 
Los van de openstaande deelvragen, zou een economische analyse een bruikbare toevoeging zijn, in 
het bijzonder in de communicatie naar agrariërs. CLM heeft eerder al gepresenteerd dat een stijging 
van 1% in organische stofgehalte resulteert in een meeropbrengst van 10% voor rooigewassen. De 
berekeningen op basis van de bekende bouwplannen uit het gebied (hoofdstuk 4.2) zouden kunnen 
worden doorgetrokken naar, enerzijds, de kosten van de hoeveelheid compost die nodig om de 1% 
stijging te realiseren en, anderzijds, de financiële voordelen van de meeropbrengst die hieruit volgt. Op 
deze manier is ondernemers een beeld te geven van de orde van grote en de meerwaarde van deze 
investering in de bodemkwaliteit.  

6.4. Berekeningen 
In de rapportage zijn in de berekening rondom de reststromen strepen getrokken om tot waarden te 
komen waarmee verder kon worden gerekend. Er zijn hier en daar aannamen gedaan op basis van 
enkele waarden uit de literatuur of op basis van ervaringen van derden, waarvoor er liever meer 
bronnen waren gebruikt. Vandaar dat in de berekeningen rondom de transitie van biomassa drie 
verschillende rekenmethoden zijn gebruikt. Desondanks heeft de berekening ook laten zien dat, 
wanneer enkele van deze aannamen veel hoger of juist veel lager zouden uitvallen, verandering in 
deze aannamen niet direct leidde tot een veel groter areaal dat van compost kan worden voorzien. De 
orde van grote blijft dus gelijk -hoogstens enkele procenten van het totale areaal- en dat is op zichzelf 
al een waardevol resultaat van dit onderzoek. 
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Bijlagen 

1. Overzicht reststromen 

Vorm Materiaal Beheerder Contactpersoon
Versgewicht 

(ton/jaar) Plaats Tijd

slootmaaisel riet Waterschap Aa&Maas Wim Egelmeers 11142,9 Werkgebied WAM STB
Hele groeiseizoen. 
Pieken in aug en okt/nov

slootmaaisel gras (vers) Waterschap Aa&Maas Wim Egelmeers 535,7 Werkgebied WAM STB
Hele groeiseizoen. 
Pieken in aug en okt/nov

baggerspecie zand/klei, organisch Waterschap Aa Maas Wim Egelmeers niet bekend Werkgebied WAM STB

bermmaaisel gras (vers) Rijkswaterstaat 600 Deel rijkswegen A73 en A77, ±20-25km Mei-sep

bermmaaisel gras (vers) Provincie Kees Bongers 245 10,9 km N272 4,4km N277 April-Mei; Aug-Sep
veeg- en zwerfvuil plantresten Provincie Kees Bongers 31 10,9 km N272 4,4km N278 April-Mei; Aug-Sep
snoeiafval houtig (snippers) Provincie Kees Bongers 6 10,9 km N272 4,4km N279 April-Mei; Aug-Sep
bermmaaisel gras (vers) Gemeente Boxmeer Igor Derks 210 Verspreid over de gemeente Twee maaibeurten
bladafval plantresten Gemeente Boxmeer Igor Derks 267 Verspreid over de gemeente Oktober-November
slootmaaisel riet Gemeente Boxmeer Igor Derks 800 Verspreid over de gemeente Medio Okt-Dec

snoeiafval houtig (snippers) Gemeente Boxmeer Igor Derks 196 Gemeentewerf
baggerspecie zand, organisch Gemeente Boxmeer Igor Derks niet bekend Verspreid over de gemeente
bladeren plantresten Gemeente St. Tunnis (Breeuwer 2013) 26 Gemeentewerf Oktober-November

bermmaaisel gras (vers) Gemeente St. Tunnis (Breeuwer 2013) 33 Verspreid over gemeente
slootmaaisel riet Gemeente St. Tunnis (Breeuwer 2013) 17 Verspreid over gemeente
snoeiafval houtig (snippers) Gemeente St. Tunnis (Breeuwer 2013) 472 Gemeentewerf 
snoeiafval houtig (snippers) Gemeente St. Tunnis Henk Zegers 893 Mini-milieustraat St. Tunnis
groenafval overig Gemeente St. Tunnis (Breeuwer 2013) 112 Verspreid over gemeente
maaisel (natuurgebieden) gras (vers) Brabants Landschap Theo de Mol 250 Beugen (175) en Mill (75) Medio oktober
slootmaaisel gras (vers) Brabants Landschap Theo de Mol 50 Beugen (10) en Mill (40) Aug-Sep

maaisel (natuurgebieden) gras (vers) Staatsbosbeheer Roel van Staaten 400 O.a. Vortum-Mullum en Quaayweg St. T Aug-Sep
snoeiafval houtig (snippers) Staatsbosbeheer Roel van Staaten O.a. Vortum-Mullum en Quaayweg St. T

maaisel (natuurgebieden) gras (gedroogd) Natuurmonumenten Fons Mandigers 4
Stippelberg, Langenboomse Bossen, 
Molenheide Sep-Oktober

snoeiafval houtig (snippers) Natuurmonumenten Fons Mandigers 0
Totaal (versgewicht in ton per jaar) 16291,1

Kans op vervuiling Alternatieve toepassingen Opmerkingen

Onkruiden
Compostering > hoge transportkosten. Riet uit 
EVS: biologische champignonteelt

Schatting o.b.v. totaal WAM en # km binnen 
STB. Maximaal

Onkruiden Veevoer; vervaalt aan aannemer
Schatting o.b.v. totaal WAM en # km binnen 
STB. Maximaal

Onkruiden, restafval: plastic, blik
Schatting o.b.v. totaal per kilometer Provincie 
* factor anderhalf en totaal # km STB

Regelmatig afvalruimen, desondanks 
kans op restafval: plastic, blik Vervalt aan partner
Restafval: plastic, blik Vervalt aan partner

Vervalt aan partner
Restafval: plastic, blik Compostering > kosten
Restafval: plastic, blik Compostering > kosten

Compostering > kosten
Snippers en stamhout vervallen aan aannemer || 
Vrijwilligerswerk: verwerking in rillen en 
kachelhout || Compostering

Restafval: plastic, blik Gebruikt als meststof op eigen percelen

Restafval: plastic, blik
Merendeel blijft liggen. Op kleine schaal voor 
productie van o.a. karton

Compostering 
Compostering
Compostering
Loonwerker neemt materiaal mee, geen contract

Afzetten naar pachter Staatsbosbeheer en 
verplicht verwerken t.b.v. bodemverbetering

Achterlaten in gebied, extra kosten bij 
alternatieve verwerking
Verplicht achterlaten in gebied

Tabel 3 – Overzicht van kwantiteit en verdere informatie organische reststromen in gemeenten Sint Tunnis en Boxmeer. Verdere informatie op verzoek beschikbaar. 
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2. Resultaten C-module 
 
Tabel 4  – Benodigde hoeveelheid compost op basis van berekeningen met de C-module voor een stijging van 1% in bodemorganische stofgehalte, komend van 2 of 3%, voor verschillende 
bouwplannen en verschillende maatregelen. De meest rechter kolom geeft de gemiddelde plaatsingsruimte per jaar aan, gebaseerd op de gewassen die in de roulatie van vier jaar worden geteeld en 
de maatregelen die worden genomen. De groene cellen geven aan dat er voldoende plaatsingsruimte is om de 1% stijging te realiseren, met in de cellen de hoeveelheid compost die hiervoor nodig 
is. De rode getallen geven een daling van het organische stofgehalte aan. Hoeveelheden compost zijn afgerond op 2,5 ton/ha. De volledige berekening is beschikbaar op verzoek. 

 
 
 
 
 

Bouwplan	(4-jarige	rotatie) Maatregel(en) Compost	(ton/ha) ±	Stijging	vanaf	2%	OS	in	10	jaar	(+%OS) Compost	(ton/ha) ±	Stijging	vanaf	3%	OS	in	10	jaar	(+%OS) Plaatsingsruimte
2	>	3	%OS 2	>	3	%OS 3	>	4	%OS 3	>	4	%OS Gemiddeld	per	jaar

4x	maïs Basis,	max	varkens	 0 -0,01,	na	10	jaar	sterkere	daling	 0 -0,16
4x	maïs Basis,	max	runder 0 0,09 0 -0,06
4x	maïs Helft	van	maximum	dierlijke	mest 37,5 1 42,5 1 26,4
4x	maïs Bovenstaande	+	NKG	ipv	ploegen 32,5 1 37,5 1 26,4
4x	maïs Bovenstaande	+	Groenbemester 22,5 1 30 1 26,4
4x	maïs Bovenstaande	+	Ploegen	ipv	NKG 27,5 1 32,5 1 26,4

3x	mais,	1x	aardappelen Basis,	max	varkens	 0 0,02 0 -0,13
3x	mais,	1x	aardappelen Basis,	max	runder 0 0,13 0 -0,02
3x	mais,	1x	aardappelen Helft	van	maximum	dierlijke	mest 35 1 40 1 23,5
3x	mais,	1x	aardappelen Bovenstaande	+	NKG	ipv	ploegen 32,5 1 37,5 1 23,5
3x	mais,	1x	aardappelen Bovenstaande	+	Groenbemester 22,5 1 27,5 1 23,5
3x	mais,	1x	aardappelen Bovenstaande	+	Ploegen	ipv	NKG 25 1 32,5 1 23,5

2x	grasland,	mais	en	aardappelen Basis,	max	varkens	 0 0,02 0 -0,12
2x	grasland,	mais	en	aardappelen Basis,	max	runder 0 0,2 0 0,05
2x	grasland,	mais	en	aardappelen Helft	van	maximum	dierlijke	mest 35 1 40 1 25,3
2x	grasland,	mais	en	aardappelen Bovenstaande	+	NKG	ipv	ploegen 30 1 35 1 25,3
2x	grasland,	mais	en	aardappelen Bovenstaande	+	Groenbemester	na	aardap 27,5 1 32,5 1 25,3
2x	grasland,	mais	en	aardappelen Bovenstaande	+	Ploegen	ipv	NKG 32,5 1 37,5 1 25,3

suikerbieten,	maïs,	waspeen	en	erwten Basis,	max	varkens	 0 0,08 0 -0,07
suikerbieten,	maïs,	waspeen	en	erwten Basis,	max	runder 0 0,16 0 0,06
suikerbieten,	maïs,	waspeen	en	erwten Helft	van	maximum	dierlijke	mest 35 1 40 1 27,2
suikerbieten,	maïs,	waspeen	en	erwten Bovenstaande	+	NKG	ipv	ploegen 30 1 35 1 27,2
suikerbieten,	maïs,	waspeen	en	erwten Bovenstaande	+	Groenbemester 22,5 1 27,5 1 29,8
suikerbieten,	maïs,	waspeen	en	erwten Bovenstaande	+	Ploegen	ipv	NKG 27,5 1 32,5 1 29,8

akkerbouw,	geen	gewas,	 geen	mest 47,5 1 52,5 1
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Soort Helft	beperkende	N P	ingevuld	o.b.v.	helft	N beperkende	P Max	compost	o.b.v.	N Max	compost	o.b.v.	P MAX	COMPOST
kg/ha kg/ha kg/ha ton/ha ton/ha ton/ha

Runderdrijfmest	Mais 56 21 29,0 112 26,4 26,4
Varkensdrijfmest	Mais 56 31,2 18,8 112 17,1 17,1

Runderdrijfmest	Aardappelen 90 33,8 16,3 180 14,8 14,8
Varkensdrijfmest	Aardappelen 90 50,1 -0,1 180 -0,1 -0,1

Runderdrijfmest	Grasland 125 46,9 33,1 250 30,1 30,1
Varkensdrijfmest	Grasland 125 69,6 10,4 250 9,4 9,42

Runderdrijfmest	Erwten 15 5,6 44,4 30 40,3 30,0
Varkensdrijfmest	Erwten 15 8,4 41,6 30 37,9 30,0
Runderdirjfmest	waspeen 55 20,6 29,4 110 26,7 26,7
Varkensdrijfmest	Waspeen 55 30,6 19,4 110 17,6 17,6
Runderdrijfmest	Suikerbieten 58 21,8 28,3 116 25,7 25,7
Varkensdrijfmest	Suikerbieten 58 32,3 17,7 116 16,1 16,1

Runderdrijfmest	Erwten	 15 5,6 44,4 30 40,3 30,0

Extra	mest	i.c.m.	groenbemester 50 18,8 31,3 100 28,4

Totaal	Erwt 65 24,4 25,6 130 40,3

Tabel 5 – Plaatsingsruimte voor compost op basis van de stikstof- en fosfaatnormen, vastgestelde stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest en 
compost en ruimte die reeds is benut voor dierlijke mest. De meest rechter kolom (max compost) is het minimum van de twee kolommen (max 
compost o.b.v. N of P) links daarvan en zijn gebruikt om de gemiddelde plaatsingsruimte over vier jaar (zie tabel 4) te bepalen. De hoge 
fosfaatgehalte is varkensmest zorgen over het algemeen duidelijk voor een lagere plaatsingsruimte voor compost. De volledige berekening is 
beschikbaar op verzoek. 


