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WAAROM LOKAAL COMPOSTEREN?

In het project LOCO (lokaal composteren) brengen het Proefstation voor de Groenteteelt 

en het Regionaal Landschap Rivierenland de organische afvalstromen van telers, 

boomkwekers en natuurorganisaties bij elkaar, om hiermee een composteerbaar 

geheel samen te stellen. Afvalstromen worden op deze manier verwerkt tot een 

duurzaam circulair bodemverbeterend eindproduct. 

Door een regionaal composteringsnetwerk op te starten verbeteren we de bodem 

binnen het projectgebied, zorgen we voor een opwaardering van afvalstromen en 

vermijden we lange transportafstanden voor de verwerking van organisch materiaal. 

Hierdoor maken we het platteland duurzamer.

HOE LOKAAL COMPOSTEREN 

Een composteerbaar geheel bekomen we enkel door groene en bruine restromen 

in de juiste verhouding samen te voegen. Daarom moeten beide types van materiaal 

voorhanden zijn. De inputmaterialen moeten gedoseerd worden samengevoegd 

in een volumeverhouding van 60% bruine en 40% groene materialen, om een 

C/N-verhouding van 30-35/1 te bekomen. Groentetelers, boomkwekers en 

natuurorganisaties beschikken vaak slechts over één type van reststromen, waarvoor 

het voor hun loont om een lokaal netwerk voor compostering op te starten.

Voor de opbouw van de ril ga je als volgt te werk. Breng onderaan de lichtste materialen 

aan en bovenaan de zwaarste. Voor de compostril in LOCO werd eerst het maaisel 

van Natuurpunt aangebracht, vervolgens de oogstresten uit vollegrondsgroenten, 

en bovenaan de houtsnippers. Het geheel keer je onmiddellijk en dek je af met 

compostdoeken om de geurhinder maximaal te beperken. 
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60% bruine materie

40% groene materie

74 m²

6 m²

35 m²

6 m²

 7 m²

COMPOSTERINGSPROCES IN GOEDE BANEN LEIDEN?

Tijdens het composteringsproces worden CO2, temperatuur en vochtgehalte 

opgevolgd. Wanneer we ongunstige waarden voor deze parameters waarnemen 

corrigeren we deze door het keren van de compostril en/of het toedienen van water. 

Ook het toevoegen van extra materiaal (groen of bruin) kan opnieuw zorgen voor een 

betere compostering. Het uitvoeren van metingen van de parameters temperatuur,  

CO2 en het vochtgehalte geven een indicatie over wanneer gekeerd moet worden. 

De temperatuur wordt best niet hoger dan 65°C, maar te lage temperaturen zijn ook 

niet gewenst i.v.m. hygiënisatie (afdoden van onkruidzaden). Het CO2-gehalte mag niet 

hoger zijn dan 16% zodat voldoende zuurstof aanwezig blijft voor de verdere microbiële 

omzetting van het organisch materiaal. Bij de opstart mag de ril voldoende vochtig zijn. 

Dit beoordelen we visueel met de knijptest. Knijpen we makkelijk water uit de compost, 

dan is deze te vochtig, brokkelt alles uit elkaar dan moeten we water toedienen.
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HOE KWALITEIT GARANDEREN?  

Wanneer bedrijfsvreemd materiaal wordt toegevoegd aan de compostering moet je 

beschikken over een keuringsattest van Vlaco. Met dit attest bewijs je dat je afvalstoffen 

hebt herwerkt tot een grondstof. Hiervoor moet je aan verschillende eisen voldoen 

zoals het aantonen van voldoende hygiënisatie. Om een goede hygiënisatie (afdoden 

van onkruidzaden en ziektekiemen) te garanderen moet er aan volgende voorwaarden 

voldaan worden.

- Minimum 4 dagen na elkaar > 60 °C of 12 dagen na elkaar > 55 °C

- Minimum 45 °C gedurende: 

 ◘• 6 weken = hygiënevereisten gft-compostering, intensieve compostering  

    met frequente omzetting of actief beluchten

 • 10 weken = hygiënevereisten  groencompostering, extensievere compostering
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COMPOST ALS BODEMVERBETEREND PRODUCT

Op het einde van het proces geeft een analyse van de compost meer inzicht op de 

bodemverbeterende waarde. In hoofdzaak zal je met compost stabiele organische stof 

toedienen aan de bodem. Daarnaast geef je ook extra voedingsstoffen zoals stikstof, 

fosfor en sporenelementen. Op basis van het fosfaat en stikstofgehalte wordt de maxi-

male dosis bepaald op basis van de toegestane bemestingsnormen in het mestdecreet. 

Om het compostgebruik te promoten werden volgende versoepelingen opgenomen in 

het mestdecreet: 

- Als gecertificeerde gft- en groencompost op een perceel wordt gebruikt, hoeft slechts  

  50% van de hoeveelheid P2O5 van die compost in rekening gebracht te worden en dit    

  ongeacht de klasse van het perceel. 

- Als boerderijcompost of stalmest op een perceel van klasse I of II opgebracht wordt,    

  hoeft ook slechts 50% van de hoeveelheid P2O5 inrekening gebracht te worden.

- Voor biobedrijven en circulaire stalmestbedrijven wordt ook op percelen van   

   klasse III en IV slechts 50% in rekening gebracht.
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JURIDISCHE UITDAGINGEN

Naast de opstart van een lokaal composteringsnetwerk had dit project ook tot 

doel de juridische bottlenecks bloot te leggen die de opstart van lokale netwerken 

bemoeilijken. Deze werden na afloop van het project neergeschreven in een blauwdruk 

van het project LOCO. 
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DANKWOORD

Het uitrollen van het lokaal netwerk was niet mogelijk zonder de bereidwilligheid en 

medewerking van verschillende actoren die actief zijn in de omgeving van de Mechelse 

groenteregio. Zij leverden het inputmateriaal voor de compostrils en maakten kostbare 

tijd vrij voor gesprekken in verband met het project. Veel dank gaat uit naar groenteveiling 

Belorta, Dirk Vertommen, Natuurpunt, De Bossen BVBA, Frans & Paul Wouters BVBA, 

Boomkwekerij Vonckx en Boomkwekerij Op de Beeck.

UITGEBREIDE INFO LOCO

Meer weten over dit project of zin om zelf een lokaal composteringsnetwerk op te 

starten? Bekijk dan zeker onze blauwdruk van het project op onderstaande pagina’s 

of neem contact op men het Proefstation voor de Groenteteelt of het Regionaal 

Landschap Rivierenland.

CONTACTGEGEVENS

- Ellen Goovaerts, Onderzoeker bij Proefstation voor de Groenteteelt vzw,   

  Duffelsesteenweg 101, 2860 Sint-Katelijne-Waver, +32 (0)15/30 00 60, ellen. 

  goovaerts@proefstation.be

- Lucas Vanermen, Projectmedewerker biodiversiteit en platteland bij Regionaal 

  Landschap Rivierenland vzw, Hallestraat 6, 2800 Mechelen, +32 (0)15/28 05 91, 

  lucas.vanermen@rlrl.be

MEER INFO

www.rlrl.be/loco

www.proefstation.be




