
 

 

 
PRAKTISCHE UITVOERING 

 
Beheeractie  Compost toedienen 

GFT-compost kan worden besteld bij een nabije composteerinstallatie. 

Meestal kan GFT-compost tot op het bedrijf geleverd worden of zelf 

worden opgehaald. Spreiden kan met een stalmestspreider aan vb. 15 

ton/ha.  

 

Aankoop GFT-compost € 70–95/ha/toepassing 

GFT-compost kost € 4 tot 5 per ton, dus € 60 tot 85/ha bij een 

toepassing van 15 ton/ha. Hier komen nog transportkosten bij.  

 

Tijdsbesteding  Compost spreiden 1–2 u 

Emissie-arm onderwerken is niet nodig.  

 

Wetgeving  Mestwetgeving 

Compost telt mee in de mestbalans. GFT-compost bevat gemiddeld 12 

kg N en 7 kg P2O5 per ton. Slechts 15% van de aanwezige N telt als 

werkzaam. Slechts 50% van de toegediende fosfaat wordt aangerekend 

in de mestbalans, ongeacht de fosfaatklasse van het perceel. Compost 

zorgt voor weinig ammoniakemissies en moet daarom niet emissie-arm 

toegediend worden. 

 

ORGANISCHE 

MESTSTOFFEN  

COMPOST 
Organische meststoffen zoals stalmest en compost, 

bevatten heel wat meer organische stof dan drijfmest, 

zeker in verhouding met de hoeveelheid stikstof en 

fosfor die de dosis bepalen.  

 

Compost bevat fijn strooibare en stabiele organische 

stof. In de bodem zal de compost niet veel meer verder 

verteerd worden, maar stabiel binden met 

bodemdeeltjes.  

 

 

 

 

 

PROJECT KOOLSTOFBOEREN 

Kansen uitwerken voor een alternatief verdienmodel 
waarbij landbouwers maatregelen nemen om koolstof 

voor lange tijd op ste slaan en vast te houden. 

Gesubsidieerd door VLM. Initiatief van VLM, ANB, 

departementen Omgeving en Landbouw & Visserij.  

 
EFFECT OP KLIMAAT EN MILIEU 

 

 

 
HOE WERKT HET? 

 Hoe wordt mijn grond hier beter van?  

Door de aanvoer van 15 ton/ha GFT-compost wordt ongeveer 1860 kg 

C/ha aangevoerd. Voor groencompost is er meer plaatsingsruimte door 

een lager fosforgehalte. Door 30 ton/ha groencompost op te voeren 

wordt 3300 kg C/ha aangevoerd.  

 

Hoe berekenden we het effect op klimaat en milieu?  

Er werd uitgegaan van een akkerbouwrotatie met aardappelen, 

wintertarwe, wintergerst en suikerbieten, waar 2 keer in de 4-jarige 

rotatie 15 ton compost/ha werd toegepast, in plaats van 2 keer 

drijfmest. Compost zorgt niet enkel voor de aanvoer van organische 

stof, ook de lachgasuitstoot is veel lager dan bij drijfmest.   
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