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• Aanleiding en doelstelling 

• Waarom kippenmest/ stromest van herkauwers 

composteren/ omzetten? 

• Hoe kippenmest composteren/ behandelen? 

• Hoe geitenstalmest omzetten?  

• Kostenimplicaties 

• Slotconclusies 

Kippenmest in compost 

Omzetten van stromest 



• Plaatsing aanbod biologische mest op 

biologische percelen = cruciale schakel in 

evolutie naar 100% biologische keten. 

 

• Verbetering van de kwaliteit van het product 

 

• Optimaliseren van de toepassing 

Aanleiding en doelstelling 



Waarom kippenmest betrekken bij composteren of 

combineren met compostproducten 

• Minder agressieve, trager werkende  

meststof 

• Beter te doseren meststof 

• Plantenvoedend en bodemverbeterend 

middel (humus, enten van nuttige micro-

organismen) 

• Betere nutriëntenverhouding (N/P) 

• Minder nutriëntenverliezen (met koolstof 

stikstof binden) 

 



• Volumevermindering 

• Homogener en beter strooibaar product 

• Sneller plantenvoedende werking 

• Beter toepasbaar in grasland, staande 

(meerjarige) teelten 

• Hygiënisatie 

Waarom stromest omzetten 



Specifieke proefopzet 

1. Kippenmest betrekken in compostering 

   Open lucht compostering op ril: Welke combinatie van 

materialen? Welke dosis kippenmest?  
 

2. Kippenmest opmengen met compostproducten 

• Centrale behandeling 

(kippenmest+paardenmest+groencompost) 

• Stockage van kippenmest met groencompost 

• Groencompost in scharrelruimte van de kippenstal 

 

Kippenmest in compost 



 

Open lucht compostering op ril 

• Samenstelling 60 vol% bruin (hoge C/N) 

• 40 vol% groene materialen (lage C/N) 

• Aërobe (= met zuurstof) microbiële activiteit 

• Droge stofverlies door koolstofverlies, ontsnappen van CO2  

met maximaal behoud van nutriënten; daling C/N (van 25-30 

naar 10-15) en C/P 

• Stabilisatie van koolstof bij vorming van humus 

• Aansturen proces door toevoegen water en omzetten van de 

hopen op basis van temperatuur en 

 CO2-gehalte 

  

 

 

Kippenmest in compost 



Proeven compostering met kippenmest 

1ste proef 

• 70-75 vol% bruin materiaal 

• Welke bruine componenten bij aandeel kippenmest 7,5 vol% 

(= 30% op droge stof basis)? Drie varianten.   

Schors of fijne snippers onontbeerlijk naast stro (graan, gras) voor 

goede structuur/ luchthuishouding, meer bestendige, lignine 

houdende organische stof, slechts 5% van de stikstof ging verloren 

t.o.v. 25 à 35% voor hopen zonder schors. 

Kippenmest in compost 



Proeven compostering met kippenmest 

2de proef 

• 65-70 vol% bruin materiaal (schors, snippers, stro en hooi) 

• Wat is het maximale aandeel kippenmest? Drie varianten:   

10, 17 & 20 vol%, waarbij 30, 30 en 50% van de N verloren ging 

tijdens de compostering 

Kippenmest in compost 



Kippenmest in compost 
Proeven compostering met kippenmest 

RESULTAAT en CONCLUSIES 

• Gestabiliseerde producten, rijk aan nutriënten (maar voldoende 

lage EC 1000 µS/cm), en met divers bodemleven voor 

plantenvoeding & bodemverbetering (toegepast in 

bemestingsproef) 

• fosforinhoud door gebruik van kippenmest aanzienlijk (bvb hoop 

met schors 1ste proef, 17,3 kg P2O5/ton) zodat dosis sterk beperkt 

wordt door de (toekomstige) fosfornorm (55 kg P2O5/ha) 

• Bij hogere aandeel kippenmest lagere C/P en lagere N/P door 

hogere koolstof en stikstofverliezen 

• 10 vol% kippenmest grenswaarde om over te stappen naar een 

gesloten systeem met luchtwassers voor recirculatie van NH3 en 

meer mogelijkheden tot procescontrole 

• Hoop met schors 1ste proef en hoop met 17 vol% mest aangewend 

  in bemestingsproef 



Proeven combineren van kippenmest en compost 

in de stockage 

1. Centrale behandeling verwerkingsbedrijf 

• Bedrijf Opdebeeck, verwerking voor export 

• Opmengen (73,5% kippenmest + 21% groencompost + 5,5% 

paardenmest)  

• Hoofddoelstelling is hygiëniseren (10 uren >70°C) door 

actieve beluchting in tunnel (7 dagen), waarna stockage 

(gesloten systeem, recirculatie van NH3 via luchtwassers) 

 

 

 

  

Kippenmest in compost 



Centrale behandeling verwerkingsbedrijf 

• Resultaat is een, nutriëntenrijk product (opconcentratie van 

stikstof  t.o.v. kippenmest, hogere N/P)  

• aangerijkt met koolstof (hogere C/P verhouding dan 

kippenmest) 

• nog rijk aan ammoniakale stikstof (niet stabiel, geen 

compostproduct, risico op stikstof- 

verliezen bij toepassing)  

 

 

Kippenmest in compost 



Proeven combineren van kippenmest en compost 

in de stockage 

2. Compost in loopstal voor leghennen als onderlaag/ 

strooisel 

Taemhoeve in Neeroeteren 

 

 

  

 

 

Kippenmest in compost 



Compost in loopstal voor leghennen als onderlaag/ 

strooisel 

 

Praktisch  

In eenzelfde stal één scharrelruimte zonder en één met 

compost (plus beperkte strogift) 

30cm dikke laag groencompost 

Bevochtigen van substraat met opgehangen sproeisysteem 

Homogeniseren kippenmest en compost met cultivator 

Duur 5,5 maanden; Na 4 maanden, beperkte giften gehakseld 

stro (koolstofbron)  

 

 

  

Kippenmest in compost 



Compost in loopstal voor leghennen als 

onderlaag/ strooisel 

Evolutie product: naarmate kippenmest toekomt verlaging 

C/N, C/P en N/P, stabilisatie van deze verhoudingen 

vanaf het stro geven 

Beperkte stikstofverliezen, slechts 5% 

Beter stalklimaat (minder NH3!, in compartiment met 

compost, indicatief, 2 meetmomenten) 

Interessanter bemestingsproduct 

– hoge C/N en C/P t.o.v. roostermest en gunstiger N/P 

– behoorlijk gehalte minerale stikstof 

(product werd ingezet in de bemestingsproef) 

 

  

  

Kippenmest in compost 



Compost in loopstal voor leghennen als 

onderlaag/ strooisel 

 

Niet meer maar ook niet minder wormenbesmetting in het 

substraat 

 

Conclusies bij deze praktijk 

• Kleinere en regelmatige doses water en stro 

• Strogiften reeds van bij aanvang 

• Compostsubstraat niet langer dan 3 à 4 maanden in de 

stal 

• Productsamenstelling kan op maat 

  

 

Kippenmest in compost 



Proeven combineren van kippenmest en compost 

in de stockage 

3. Stockage van kippenmest in groencompost 

Mengsel van gelijke hoeveelheden (gewicht op droge stofbasis) 

kippenmest en groencompost 

Open stockage gedurende 3tal maanden 

Geen uitgesproken temperatuurverloop, gemiddeld 36°C 

  

 

 

Kippenmest in compost 



Stockage van kippenmest in groencompost 

Constante microbiële afbraakactiviteit met relatief hoge 

koolstof- (30%) en stikstofverliezen (35%) tot gevolg (C/P en 

N/P eindproduct lager dan N/P en C/P kippenmest, terwijl 

N/P en C/P verhoudingen groencompost toch het dubbele of 

meer dan het dubbele bedragen dan die van kippenmest); 

Geen gestabiliseerd eindproduct (vrij hoog gehalte 

ammoniakale stikstof, risico op N-verliezen bij toepassing 

 

Conclusie bij deze praktijk: 

Mogelijk beter in combinatie toe te passen dan in combinatie te 

stockeren 

  

 

 

Kippenmest in compost 



Biologische karakterisering producten (UGent, Vakgroep Bodembeheer) 

PLFA analyses: informatie over de structuur van de microbiële gemeenschap 

4 producten: 

• COMP 1B, 1ste proef, hoop met schors 

• COMP 2E, 2de proef, hoop met 17 vol% 

  kippenmest 

• JOSA, scharrelcompost in loopstal 

• STOCK, stockage-object 

  

 

 

Kippenmest in compost 



Proefopzet Klokhofstede 

Duur 2 maanden 
 

Ril, 2 maal omgezet:  

bij opzetten en na 3 weken 

 

 

 

 

 

 

 

temperaturen 31-65 °C   

CO2-gehalte 3,4% 

 

Omzetten van geitenstalmest 

Onbehandelde ruwe mest op kopakker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

temperaturen 41-83 °C   

CO2-gehalte 5,4% 



Analyseresultaten wijzen op hogere stabiliteit (bvb lager NH4-

gehalte) voor behandelde mest in vergelijking met 

onbehandelde mest, gunstigere biologische omzetting 

 

Sterke volumereductie en betere strooibaarheid voor de 

behandelde mest 

 

Tip voor het omzetten van de mest: 

eerste maal homogeniseren door afdraaien van een mestkar, 

naderhand nog 1 maal de compostkeerder inzetten 

 

Stikstofwerking van beide mestvormen (zie bemestingsproef) 

 

Aspect van de hygiënisatie, nood aan bijkomend onderzoek 

Omzetten van geitenstalmest 



1. Compostering op ril met kippenmest 

• Uitgangspunt: max 15 vol% kippenmest – ril van 50 m – 3m³ per lopende meter 

• Type “B” (1e proef): 

 

 

 

 

 

• Type “E” (2e proef): 

 

 

 

 

 

• Kostprijs materialen? Afhankelijk van o.m. eigen beschikbaarheid, kwaliteit, 

transportafstand, etc. 

 

Materiaalbehoefte? Kostenimplicaties? 

kippenmest grasmaaisel houtschors houtsnippers tarwestro graszaadhooi

volume% 15% 20% 28% 17% 10% 10%

volume (m³) 23 30 42 26 15 15

vers gewicht (ton) 12,2 3,2 10,4 8,5 1,3 1,1

kippenmest grasmaaisel houtschors tarwestro

volume% 15% 30% 35% 20%

volume (m³) 23 45 53 30

vers gewicht (ton) 12,2 4,8 13,0 2,6

kippenmest grasmaaisel houtschors houtsnippers tarwestro graszaadhooi totaal kost incl keren

volume% 15% 20% 28% 17% 10% 10%

volume (m³) 23 30 42 26 15 15

vers gewicht (ton) 12,2 3,2 10,4 8,5 1,3 1,1

kostprijs min (€) - - 400 300 100 - 800 1050

kostprijs max (€) - - 730 850 120 - 1700 2000

kippenmest grasmaaisel houtschors tarwestro totaal kost incl keren

volume% 15% 30% 35% 20%

volume (m³) 23 45 53 30

vers gewicht (ton) 12,2 4,8 13,0 2,6

kostprijs min (€) - - 500 190 690 940

kostprijs max (€) - - 920 260 1180 1480



1. Compostering op ril met kippenmest – individueel bedrijf 

• ± 12 ton kippenmest in 1 hoop tov 120-140 ton productie op professioneel 

pluimveebedrijf 

• Al snel 1000 € voor een individuele ril 

• Kostprijs:  per ton eindproduct: 40 tot 90 € - per ton kippenmest: 75 tot 170 € 

• Zeer sterk bedrijfsafhankelijk 

• Eigen houtsnippers niet steeds goedkoper dan houtschors 

 

→  Centrale organisatie wenselijk? 

 

 

 

 

 

Praktisch? Kostenimplicaties? 



2. Compost in de scharrelruimte 

• Benodigd (afhankelijk van stalgrootte, aantal kippen, …): 

• Groencompost: ± 100 kg (0.25 m³) per m² scharrelruimte 

• Regelmatige strogift: afh van duur, procesverloop, hoeveelheid compost & 

mest. ± 200 kg/ maand 

• Materiaalkost (referentie = Taemhoeve = scharrelruimte 130 m²): min 500 € 

• Groencompost: ± 350 € (17 ton – redelijk grote transportkost) 

• Strogift: ± 175 € (820 kg gehakseld stro) 

• Tijdsinvestering: 7 à 8 uur extra per maand  

• Andere randvoorwaarden:  

• Toegankelijkheid stal 

• Beschikbaarheid bobcat + kleine trekker & cultivator 

• Kostprijs per ton eindproduct: 25 tot 40 € 

 
 

 

 

Praktisch? Kostenimplicaties? 



3. Mengen groencompost - kippenmest 

• Benodigd : groencompost: gelijke hoeveelheid droge stof als kippenmest 

• Proefopzet: 10 ton kippenmest en 10 ton groencompost 

 Kostprijs groencompost: 10 - 20 € / ton afh van transport 

• Randvoorwaarden:  

• Opslagruimte 

• Beschikbaarheid materieel voor een goede menging (mestkar bv.) 

• Kostprijs per ton eindproduct: 5 – 12 € 
 

4. Centrale mestbehandeling (op verwerkingsbedrijf) 

• Benodigd: 250 – 450 ton uitgangsmateriaal 

• ± ¾ kippenmest – ¼ “bruin” materiaal (groencompost, paardenmest, etc.) 

• Kosten: 

• Materiaalkost: zeer variabel 

• Transformatiekost per ton materiaal 

• Vraagprijs per ton eindproduct: 20 à 30 € 

 

 

Praktisch? Kostenimplicaties? 



• Samengevat (*) 

 

 

 

 

 

 
 

(*) afhankelijk van ondermeer dosering kippenmest. Resultaten in overeenstemming met proefopzet  

Praktisch? Kostenimplicaties? 

•Vergeleken met andere bemestingsproducten: 

Product Kostprijs (€/ton product) (incl transport) Bemestingskost (€/ha) (65 kg P2O5)

zuivere kippenmest 6 20

(zeugen)drijfmest 3 75

runderstalmest 4 70

geitenstalmest 4 50

groencompost 15 320

GFT-compost 10 80

compostering op ril compost in stal centrale behandeling gemengde opslag

Biologische kwaliteit hoog matig beperkt matig

Plantenvoedende waarde (N-werking) matig hoog  zeer hoog matig

Koolstofaanvoer bodem zeer hoog hoog  beperkt matig

Verliezen tijdens omzettingsproces groot beperkt beperkt groot

Risico op verlies bij toepassing laag matig hoog matig

Hoeveelheid mest te verwerken beperkt beperkt groot groot

Tijdsinvestering voor landbouwer aanzienlijk aanzienlijk zeer beperkt zeer beperkt

Kost (€/ton eindproduct) (incl trans) 45-100 30-45 30-40 12-20

Bemestingskost (€/ha) (65 kg P2O5) 300-600 250-400 100-150 60-100



 

• Producten met hoogwaardige kwaliteit (bodemvoedende waarde, 

biologische kwaliteit) laten zich betalen 

• Kippenmest bewerken / toepassen om kringloop te sluiten? = 

engagement waaraan kostenplaatje hangt: welk standpunt? 

• Wenselijk om de kippenmest in de sector te behouden? 

• Engagement om met de ganse sector op te nemen? 

• Meerprijs door te rekenen aan consument? 

• Centrale aanpak wenselijk? 

• Economische rendabiliteit 

• (Milieu)reglementering 

 
 

 

 

 

 

 

Slotconclusies 



 

• Mengen groencompost – kippenmest: Mogelijk beter in 

combinatie toe te passen dan in combinatie te stockeren 

• Kippenmest gemengd toepassen met andere reststromen = 

makkelijkere dosering 

• Stromest geitenhouders: omzetting = hoger gebruiksgemak, 

volumereductie en hogere plantenvoedende waarde? 

• Andere aandachtspunten: ondermeer hygiënisatie 

 
 

 

 

 

 

 

Slotconclusies 
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