
                                       

Meer informatie: https://northsearegion.eu/soilcom/      

 

De meerwaarde van compost 

Binnen het Interregproject Soilcom werkt Delphy aan het verbeteren van de bodemkwaliteit met goede compost. Dit gebeurt 

samen met verschillende universiteiten, proefcentra, agro-adviesbureaus en vertegenwoordigers van de compostindustrie uit 

landen uit de Noordzeeregio. Het project wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de Europese Unie vanuit het Interreg 

North Sea Region Program. In deze leaflet leest u meer over de meerwaarde van compost. Die specifieke meerwaarde verschilt per 

grondsoort. Zo is op een zandgrond de organische stofvoorziening belangrijker dan op gronden waar al veel organische stof 

aanwezig is.  

Compost effectieve bron van organische stof 

Om het organische-stofgehalte in de bodem te handhaven, moet er evenveel effectieve organische stof (EOS) worden aangevoerd 

als er wordt afgebroken in de bodem of afgevoerd met kluiten. Effectieve organische stof is de hoeveelheid organische stof die één 

jaar na toediening nog over is in de bodem en dan deel uitmaakt van de bodem-organische stof. Compost bevat relatief veel 

effectieve organische stof ten opzichte van de hoeveelheid fosfaat.  

Materiaal EOS (kg/ton) Na 5 jaar (kg/ton) P2O5 (kg/ton) EOS/P2O5 (kg/kg) 

Rundvee stalmest 109 56 4,4 25 

GFT-compost 218 165 4,3 50 

Groencompost 161 122 2,2 73 

*Bron: handboek bodem en bemesting 

Op gronden met fosfaatklasse hoog mag slechts 40 kg fosfaat per ha worden aangevoerd. Dat komt overeen met 9 ton 

rundveemest per ha ofwel ca 980 kg e.o.s. In de praktijk is dat in veel gevallen veel te weinig, waardoor de bodemkwaliteit 

achteruit gaat. Voor compost geldt een fosfaatvrijstelling. 50% van de gebruikte hoeveelheid fosfaat telt niet mee met een 

bovengrens van 3,5 gram per kilo droge stof. Uitgaande van de fosfaatgehalten in de tabel kun je dus ruim 18 ton GFT-compost of 

36 ton groencompost aanvoeren. 

Compost verbetert structuur en vochthoudend vermogen 

Compost levert stabiele organische stof aan de bodem, dit zorgt voor stevige bodemaggregaten. Compost is als het ware een 

goede ‘lijm’ om de zand-, klei- en leempartikels samen te houden. Daarnaast kan organische stof veel water vasthouden. Compost 

verbetert dus de structuur en het vochthoudend vermogen met name op zandgronden. 

Compost levert traagwerkende voedingstoffen 

Compost is rijk aan mineralen en levert met name hogere beschikbare waarden kali en calcium. Een flinke compostgift kan de pH 

van de bodem licht verhogen. Stikstof komt langzaam vrij door mineralisatie net als diverse andere elementen. Met een 

Bodemcheck in het groeiseizoen kunnen de plantbeschikbare mineralen worden gemeten en wordt zichtbaar of wel of niet een 

aanvullende bemesting nodig is. 
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Compost verbetert het bodemleven 

De bodem heeft behoefte aan organische stof maar ook diversiteit is van belang om het bodemleven te voeden en te stimuleren. 

Het beste is een mix van jonge, actieve organische stof bijvoorbeeld een groenbemester en stabiele organische stof zoals compost. 

Bacteriën worden gestimuleerd door gemakkelijk afbreekbare materialen en schimmels worden gestimuleerd door hardere 

materialen zoals stro en compost. In het Soilcomproject wordt het effect op bodemleven in kaart gebracht met verschillende 

analysemethoden namelijk de Hot Water Carbon-methode (HWC) en met de Bodemlevenmonitor van Eurofins. De HWC-methode 

meet afbraakproducten van bodemleven en levert daarmee een getal dat de totale activiteit van het bodemleven weergeeft. De 

Bodemlevenmonitor kan met behulp van PLFA-analyse de verschillende groepen (bacteriën, schimmels, Saprofyten, Mycorrhiza, 

Protozoa) onderscheiden. Bij de Bodemlevenmonitor zien we bij de toepassing van compost een duidelijke toename van de 

biologische activiteit van met name de schimmels.  

Compost legt koolstof vast 

Door het toepassen van organische bodemverbeteraars kan men koolstof in de bodem vastleggen. Dit komt omdat organische 

stof voor ruim 50% uit koolstof bestaat, die eerder door planten als CO2 is opgenomen uit de atmosfeer. 

“Compost heeft een groot potentieel om koolstof langdurig in de bodem op te slaan. Uit verschillende Internationale lange termijn 

onderzoeken blijkt dat na een periode van 4 tot 12 jaren nog  11 % tot 45 % van de met compost toegediende organische stof in de 

bodem aanwezig is.”  Bron: ISWA Report: BENEFITS OF COMPOST AND ANAEROBIC DIGESTATE WHEN APPLIED TO SOIL 

Compost onderdrukt onkruid 

Compost kan ook worden toegepast als afstrooilaag van de bodem. Dit is binnen een demo gedaan in Buxus. In combinatie met 

stro leverde dit een flinke onkruidonderdrukking op doordat de bovenlaag besloten lag. 

  
 

Waar op letten bij de aanschaf? 

Wees bij compost kritisch op de kwaliteit die u gebruikt. Grofweg valt compost te verdelen naar herkomst van de verwerkte 

organische reststoffen: GFT-compost, groencompost en bladcompost. Behalve de gebruikte materialen hebben ook het 

composteringsproces en zeefproces bij de composteerder invloed op de kwaliteit.  

 

Vraag altijd vooraf een analyse op om de kwaliteit te kunnen beoordelen. Compost moet vrij zijn van verontreinigingen zoals glas 

en plastic. Kijk daarnaast naar de hoeveelheid zware metalen, de EC en de hoeveelheid kalk in de compost. Compost moet 

voldoende stabiel zijn. In onvoldoende gerijpte compost gaat het afbraakproces door en hierbij wordt zuurstof verbruikt. Verder 

bepalen de gehalten stikstof en fosfaat op de analyse hoeveel compost u volgens de gebruiksnormen mag aanvoeren op uw 

bedrijf. 

Gebruik bij voorkeur gecertificeerd materiaal. Om kwaliteit te borgen zijn er in Nederland twee keurmerken: Keurcompost en 

Compost met RHP-keurmerk. Een keurmerk als Keurcompost heeft verschillende klassen A, B en C en biedt bepaalde garanties op 

het gebied van het composteerproces en de kwaliteit van het compostproduct. RHP compost is een hoogwaardige compost die 

ook in potgronden en andere substraten gebruikt mag worden. 
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