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Compost = Bodem2 
 

teeltsubstraat  

waarin gezaaid, geplant of gestekt kan worden  
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CHEMISCH 
 

organische en minerale bestanddelen 

•% organische stof (OS) op de droge stof (DS) 

•% as 
 

organische stof bestaat uit  

•STABIELE ORGANISCHE STOF (humus) 

•MICROBIËLE BIOMASSA 
 

OS%/DS groencompost minimaal 33% 
(afgeleid van norm voor DS% (>55%) en norm voor OS%/VG >18%) 

OS%/DS boerderijcompost* 7-65% 

OS%/DS bodem 1-3% 
*boerderijcompost 2005-2006, analyses Soil Tech Solutions  
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CHEMISCH 
 

ALLE VOEDINGSELEMENTEN  

IN MINERALE EN ORGANISCHE VORM 
 

Stikstof (N) in hoofdzaak in organische vorm 

Fosfor (P) in beide vormen 

Ca, Mg, K, Na (basen) gebonden op 

adsorptiecomplex gevormd door humusbestanddelen 

en minerale fractie (fijne leem en klei) 

→ CEC (= kationenuitwisselingscapaciteit, meq per 100g ) 

Basenverzadiging 100% → zuurtegraad (pH) is 

neutraal 
CEC compost*  25-40 meq per 100 g  

CEC bodem  5-25 meq per 100 g 

*boerderijcompost 2005-2006, analyses Soil Tech Solutions  

Sporenelementen 
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FYSISCH 
 

Goede compost heeft de voor de bodem gewenste 
kruimelstructuur 
  
 
BIOLOGISCH 
 

(Bodem)voedselweb 
Enten van bodem met 
nuttige µorganismen 
Soil Foodweb Inc. 
standaarden: 
actieve en totale 
bacteriële en schimmelbiomassa 
 
 

Protozoa

Actinomycetes
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RIJPHEID  

 

Graad van vertering, stabilisatie van organische stof 

 

Oxitop-methode (meting van zuurstofverbruik) 

 

Afbraakactiviteit staat wortelontwikkeling in de weg 
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SAMENSTELLING 
 
Controle en aansturing van het COMPOSTERINGSPROCES 
 

Procesparameters   Acties 
Temperatuur    omzetten zo > 65°C 
Zuurstofbeschikbaarheid omzetten zo > 16 vol% CO2 

Vochtgehalte   water toevoegen 
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Boerderijcompostering @ ILVO:  

 Opportuniteit om organische restproducten op 

bedrijfsniveau te recycleren 

 rillencompostering, procescontrole 

 plantage korte omloophout met populier en wilg als 

bron van houtsnippers (2,5 ha) 

Composteringsonderzoek qua samenstelling 

uitgangsmengsel 
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Open lucht compostering op ril 

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

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

• Aerobe (= 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 
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Compostproeven 2007-2009 @ ILVO:  

 

Proef 1 (2007) verschillende types schors: 

63,5 vol% schors van eik, populier en Noorse den  

31,5 vol% graszaadhooi 

  5 vol% kippenmest 

 

Proef 2 (2008) verschillend aandeel houtige component 

populierenschors / klaverstro / graszaadstro (vol%):  

75 / 25 / 0 

50 / 25 / 25 

25 / 25 / 50 

+ ureum, rietmelasse en bedorven maïskuil; dosering 

evenredig met aandeel populierenschors 
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Compostproeven 2007-2009 @ ILVO:  

 

Proef 3_2009_verschillende types structuurmateriaal: 

50 vol% houtsnippers van wilg, populier en 

populierenschors 

27 vol% graszaadhooi 

16 vol% bedorven kuilmaïs 

  7 vol% preiresten 



PROEF OS OS P P2O5 C / P

boerderijcompostering % op DS %OS op VG* kg t
-1

 DS kg t
-1

 VG*

1 eikenschors 59,6 32,8 5,7 7,2 58

1 populierenschors 65,7 36,1 5,8 7,3 63

1 schors noorse den 71,9 39,5 5,3 6,7 78

2 75% populierenschors 69,7 38,3 3,9 4,9 102

2 50% populierenschors 60,5 33,3 4,5 5,7 75

2 25% populierenschors 62,1 34,2 5,0 6,3 70

3 houtsnippers wilg 61,0 33,6 2,5 3,2 134

3 houtsnippers populier 53,8 29,6 3,1 3,9 96

3 populierenschors 43,4 23,9 1,5 1,9 159

gemiddelde 60,9 33,5 4,1 5,2 93

maximum 71,9 39,5 5,8 7,3 159

minimum 43,4 23,9 1,5 1,9 58

groencompost 1 27,9 15,3 3,7 4,7 42

groencompost 2 28,4 15,6 3,2 4,0 50

groencompost 3 22,8 12,5 2,1 2,6 60

*% DS gesteld op 55%

Designer compost_nutriënt fosfor (P) 
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Boerderijcompostproef (UGent) 

Najaar 2009, NO3--N-residu (0-90 cm) na aardappelen tussen 28/9 en 3/12/2009 

Gedurende 6 jaar (sinds 2004) 0 m3 (C0) en 50 m3 (C1) boerderijcompost per ha per jaar 

Drie minerale stikstoftrappen 0, 100 en 200 EN per ha 

VLACO-proef (Ugent)  

GFT-compost, gedurende 10 jaar 22,5 ton per ha per jaar 

 qua N-residu + 40 kg NO3
--N ha-1 0-90cm door compostgift 

C1 versus C0 

+ 10 kg NO3
--N ha-1 0-90cm 
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Proef bodembeheer: bodembewerking x composttoepassing x stikstofbemesting  

Najaar 2011, NO3--N-residu (0-90 cm) na prei 

Gedurende 3 jaar (sinds najaar 2008) 0 m3 (C0), 15  m3 (C1) en 45 t (C3) boerderijcompost 

per ha per jaar 

Drie minerale stikstoftrappen qua bijbemesting 0, 30 en 60 EN per ha 

N0 N30 N60

N-residu kg ha-1
57,8 60,8 95,7 p < 0,001

NO3-N 0-30cm kg ha-1
9,3 11,5 35,4 p < 0,001

NO3-N 30-60cm kg ha-1
25,2 26 33,8 p < 0,001

NO3-N 60-90cm kg ha-1
23,4 23,3 26,6 p < 0,1

C0 C1 C3

NH4-N 0-90cm kg ha-1
5,7 8,5 10,9 p < 0,05

NH4-N 0-30cm kg ha-1
4,8 5,9 7,6 p < 0,05

NH4-N 30-60cm kg ha-1
1,7 2,1 3,3 -

Doctoraat K. Willekens 

Niet -gepubliceerde data 
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Toevoegen van ‘klei’ = actieve minerale bestanddelen 

 

kleihoudende teelaarde (klei en fijne leem) 

zuiver kleiproduct bvb bentoniet, clinoptiloliet  

 

vergroot het adsorptiecomplex (CEC) 

binding van NH4
+ in de afbraakfase 

binding van humusbestanddelen (klei-humuscomplex) 

stabilisatie van de organische stof 

aggregaatvorming 

verlaagd organische stofgehalte 
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Bodem 

Optimale basenverhouding Ca/Mg/K 

 

Compost 

Overmaat K 

 

Toevoegen extra Ca, Mg via kalk, gips, kieseriet 

‘Bekalking’ is niet nodig 

Optimale compostering draait steeds uit op product met 

neutrale pH 
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Bodem 

Structureel gebrek aan sporenelementen 

Sporenelementen als voedingszouten rechtstreeks 

toepassen op de bodem_risico op fixatie en/ of 

uitspoeling 

 

Compost 

Toevoegen van delfstoffen (bvb lavameel, basaltmeel) of 

sporenelementenmeststoffen aan het uitgangsmengsel 

verwering van het gesteentemeel tijdens de 

compostering 

opname van de elementen in de bodembiologie 

binding van de elementen op het adsorptiecomplex 
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Plantenvoedende, bodemverbeterende compost 

Bacteriedominante, schimmeldominante compost 

 

Afhankelijk van de verhouding tussen groene en bruine 

bestanddelen 
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Nematodenaantallen in boerderijcompost (Steel et al., 2012) 

10–50 nuttige nematoden per g droge compost 

niet afhankelijk van de samenstelling van het 

uitgangsmengsel bij boerderijcompostering 

 

Norm Soil Foodweb Inc. 

20–100 nuttige nematoden per g droge compost 
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Kippenmest betrekken in de compostering of 

opmengen 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) 
Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers 

voor een gezond biologisch gewas 

Project met steun van de Vlaamse overheid - Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
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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 
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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. 
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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 
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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 

• fosforinhoud door gebruik van kippenmest aanzienlijk (bvb 

hoop met schors 1ste proef, 17,3 kg P2O5 per ton VG) 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 
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Proeven combineren van kippenmest en 

compostproducten 

 

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) 
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Resultaat centrale behandeling verwerkingsbedrijf 

 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 stikstofverliezen bij toepassing)  
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2. 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 

 Na 4 maanden, beperkte giften gehakseld stro (koolstofbron) 

 Duur: 5,5 maanden  
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Compost in loopstal voor leghennen als onderlaag/ strooisel 
 

Resultaat:  

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 
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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 
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Stockage van kippenmest in groencompost 
 

Resultaat: 

 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 stikstofverliezen bij 

toepassing 
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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 
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COMPOSTBEMESTING 

Waarom composteren / compost toepassen? 

• Bufferen van de pH 

• Bijdrage bodem OS-gehalte 

• Enten mix nuttige organismen 

Compost en duurzaam bodembeheer 

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

C0 C1 C3

pH-KCl

0-10 cm na 3 jaar  

0, 15 en 45 t compost per ha 

Doctoraat K. Willekens 

Niet -gepubliceerde data 



33 

COMPOSTBEMESTING 

Compost en duurzaam bodembeheer 
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%Plant-parasitic %Fungivorous %Bacterivorous %Carnivorous %Omnivorous

Doctoraat T. D’Hose 

Niet -gepubliceerde data 

Nematodengemeenschap najaar 2009 

Na 6 jaar toepassing van 0 (0) of 50 m3 (1) boerderijcompost per ha 
P = aardappelen, FB = voederbieten, M = maïs en BS = spruitkool 
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Gebruik van Nevenstromen als Systeeminnovatie 

Innovatief project over 4 afdelingen van ILVO: 

 

PhD1 (L&M): Instrumenten voor succesvolle systeeminnovaties 

 

PhD2 (T&V)): Valorisatie van nevenstromen uit de groentesector 

 

PhD3 (Dier-Visserij): Valorisatie van discards uit visserij 

 

PhD4 (Plant-T&O): Valorisatie d.m.v. compostering 

Doctoraatsonderzoek Jarinda Viaene 
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Gebruik van Nevenstromen als Systeeminnovatie 

Doel: ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige, economisch rendabele en binnen 

Vlaanderen toepasbare compostproducten, uitgaande van 

 reststromen afkomstig uit land- en tuinbouwsector + visserij 

 onbenutte ‘groene’ componenten (groentenresten, discards, …) 

 bruine stromen vanuit natuurbeheer (houtschors en –snippers, plaggen, …) 

Focus: 

• Procesmatige innovatie compostering 

• Kwaliteit eindproduct, karakterisering in functie van toepasbaarheid 

• Toepasbaarheid – validatie: impact op gewas en bodem 

Rekening houdend met logistiek, kostenefficiëntie en institutionele beperkingen  

aftoetsing met stakeholders uit verschillende sectoren via participatief proces 
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