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Recycling van organische materialen

 Natuur:

 Landbouw: Producten gaan naar consument 
en voedingsmiddelenindustrie

Hoe krijgen we voldoende organisch 
materiaal terug in de bodem?

Gesloten kringloop

En toename bio-based producten



Belang in de landbouw - bodemkwaliteit

 Organische stof in de bodem

● Levert voedingsstoffen voor gewas en houdt ze vast

● Zorgt voor wateropslag en afvoer van water

● Belangrijke rol bij bodemstructuur

● Maakt bodem weerbaarder tegen ziekten en plagen
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Akkerbouwsystemen te Vredepeel

aanvoer effectieve organische stof (kg/ha)

Janjo de Haan – WPR Open teelten



De rol van organische stof voor bodemleven

Toevoeging van organische stof zal het bodemleven stimuleren:

verhoging van microbiële biomassa, diversiteit en activiteit

Stabiele organische stof 
zorgt voor de structuur en 
vochthuishouding
= leefomgeving

Afbreekbare organische 
stof is het voedsel voor 
het bodemleven



Kringlopen
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Bron: USDA

De bodem speelt een 
cruciale rol

Bodem-voedselweb:

Enorme aantallen en 
diversiteit aan 
bacteriën, schimmels, 
nematoden, protozoën 
en andere diertjes die 
voor omzetting van 
organische stof zorgen

Bron: C2C



 
Ziektegevoelig    Ziektewerend

Bodemleven - belang voor gewasgroei

 Beschikbaar maken van 
nutriënten

 Stikstof vastleggen

 Plantengroei stimuleren

 Bescherming tegen
ziekteverwekkers

Benut de natuurlijke
potentie in de bodem!!!

parasitisme

competitie
antagonisme

Kan je dit stimuleren met 
organische reststromen?



Voorbeelden ziektewering met reststromen

 Keratineproducten: 
ziektewering Rhizoctonia, 
Meloidogyne

 Chitine: ziektewering 
tegen Pratylenchus, 
Verticillium
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Veldproef Vredepeel
Visser, Molendijk, Korthals

Schilder, Postma



Voorbeelden ziektewering met reststromen

 Stabiele organische producten zoals compost, 
kokosvezel, cacaodoppen in arme duinzandgrond

8

Veldproef Lisse, Gera van Os

 Maar ziektewering is maatwerk!!!! Verschilt per 
ziekteverwekker, bodem, gewasrotatie 



Hergebruik organische materialen

 Hoogste waarde / verwerkingskosten / behoefte

 Schaal van kringloop: lokaal versus mondiaal

 Randvoorwaarde: veiligheid!!!

● Voorkom verspreiding ziekteverwekkers (voor mens, 
plant, en dier) en onkruiden

● Beperk verontreinigingen zoals zware metalen en 
toxische stoffen

The European Waste Framework 
Directive (WFD 2008/98/EC) 



Welke organische producten kunnen terug in de bodem? 

- Verhoging bodemkwaliteit en gezonde gewassen

- Stimulering bodemleven en biodiversiteit

- Sluiten kringlopen, CO2 vastlegging
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Verbeteren bodemweerbaarheid met organisch materiaal uit reststromen 


