
     
 

 

Boerderijcompostering 
 

Wat? 

Compost wordt bereid uit organische restproducten, inclusief stalmest. Compostering is een 

afbraak- en omvormingsproces door een aerobe (in aanwezigheid van zuurstof) microbiële 

activiteit. Door een goede verhouding van groene en bruine materialen en bij een voldoende 

vochtgehalte kent het proces een snelle start. Door de intense microbiële activiteit lopen de 

temperaturen in de beginfase op tot 60-70 °C. Het proces wordt aangestuurd op basis van 

metingen van temperatuur en beschikbare zuurstof. De composthoop wordt omgezet voor 

beluchting, beheersing van de temperatuur en het toedienen van vocht. Omzetten met een 

compostkeerder is het meest effectief. Door de temperatuuropbouw is er vochtverlies door 

verdamping. Voldoende vocht is van belang voor de voortgang van het proces. De 

temperatuurontwikkeling tijdens de compostering zorgt voor het afdoden van onkruidzaden 

en pathogene organismen. Na de fase met hoge temperaturen volgt een rijpingsfase, waarbij 

het product aan kwaliteit wint. 

 

Wat is compost en wat is zijn betekenis voor de bodemkwaliteit? 

Een afgewerkte compost is een aardeachtig product dat stabiele organische stof, 

plantenvoedingsstoffen en nuttige biologie bevat. Compost is als bemestingsvorm uitermate 

geschikt voor de opbouw van organische stof in de bodem. Compost kan bovendien bijdragen 

aan de ziekteweerbaarheid van de bodem. Door een correcte samenstelling en procesvoering 

worden verliezen aan voedingsstoffen tijdens de compostering beperkt. Bij toepassing van 

compost is er geen risico op verliezen. Het merendeel van de stikstof is organisch gebonden 

en kent een trage werking. Compost is in eerste instantie een bodemverbeteraar, ook al is de 

aanbreng van voedingsstoffen met compost substantieel. De mestwetgeving bevat regels 

inzake composttoepassing. 



 

 

Boerderijcompostering 

Boerderijcompostering vindt plaats op het landbouwbedrijf en kan gebeuren in samenwerking 

met andere bedrijven. Boerderijcompost wordt gedefinieerd in de mestwetgeving. Ter 

facilitering van boerderijcompostering wordt het wettelijke kader (mest- en 

milieuregelgeving) momenteel bijgesteld, in samenspraak met de land- en tuinbouwsector. 

Door compostering van bedrijfseigen organische reststromen kunnen nutriënten en 

organische stof die erin vervat zitten benut worden voor plantenvoeding en bodemkwaliteit. 

Ook het gebruik van groencompost en gft-compost draagt bij tot het sluiten van kringlopen, 

op regionaal niveau. Gft-compost is afkomstig van de compostering van selectief ingezameld 

groente-, fruit- en tuinafval, opgehaald bij particulieren. Groencompost is afkomstig van de 

compostering van groenafval. Kwaliteitsbewaking van compostproducten gebeurt in 

Vlaanderen door Vlaco https://www.vlaco.be/. 

 

Bedrijven die met boerderijcompostering aan de slag willen gaan kunnen daarbij ondersteund 

worden in het kader van projectwerking.  

Contact 

koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be 

https://www.vlaco.be/
mailto:koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be


 
 
  



Compostthee of -extract 
 
In functie van het toepassen van nuttige biologie op bodem of gewas, kan uitgaande van een 
hoogkwalitatieve compost een compostthee of -extract bereid worden. Bij bereiding van 
compostthee wordt de compost samen met een aantal organische voedingsbronnen in een 
vat met water gebracht waarbij een beluchting voorzien wordt en de in de compost aanwezige 
biologie zich op korte tijd sterk gaat vermenigvuldigen. 
 
 
Bijkomende informatie 
 
Compostbrochure, Agro-ecologische aanpak op jouw bedrijf, Bioforum Vlaanderen vzw 
https://orgprints.org/id/eprint/31094/1/bioforum-2013-Compostbrochure.pdf 
 
AAN DE SLAG MET COMPOST, Gids voor land en tuinbouwers, Provincie Vlaams Brabant, 
dienst land- en tuinbouw 
https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/compost_brochure_017_tcm5-124567.pdf 
 
bioKennis bericht Wat is goede compost?  
https://edepot.wur.nl/326324 
 
bioKennis bericht Compost levert complete bemesting.  
https://edepot.wur.nl/326323 
 
Boerderijcompost en mestwetgeving 
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-
mest/uitrijregeling/Paginas/Boerderijcompost.aspx 
 
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/mestbank/Bemestingsnormen
_2021.pdf 
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