
Bio en compost: een 
(bodem)levendig verhaal

De biolandbouw is groeiend en bloeiend. Bodemvruchtbaarheid, 
bodemkwaliteit, bodemleven zijn heel essentieel voor een gezond gewas 

en goede opbrengst. Ontdek de rol die compost hierbij kan spelen!

Lieven Delanote (Inagro)



Welke bioproducten worden meest gekocht? 

marktaandeel bio (vers) 3,4 %



Hoe groot is het Vlaamse biologisch areaal?

1,6 % areaal



Welke teelt(groepen) zijn belangrijkste in bio?



Bio is deel van de toekomst

Vlaams actieplan 
In ontwikkeling => 5 %



Kennisnetwerk biologische landbouw 
Vlaanderen



Inagro – afdeling biologische landbouw
• Praktijkonderzoek

• Akkerbouw, groenten en voedergewassen
• Rassen, bodem, ziektebeheersing, onkruid,…
• Eigen proefbedrijf - BIOVELDDAG 6 oktober

• Partner CCBT
• www.biopraktijk.be

• Voorlichting
• Studiedagen, vakpers, biobedrijfsnetwerken
• www.inagro.be + nieuwsbrief
• Bedrijfsadvies op maat

http://www.biopraktijk.be/
http://www.inagro.be/


Bemesting bio - wetgeving
1) Mestdecreet

• Normen N & P
• 50 % coëf P voor stalmest en compost
• Uitrijperiode
• …

2) Wetgeving bio
• Insteek: combinatie teeltafwisseling & organische bemesting, 
• Normen N-dier – 170 kg N / ha
• Toegelaten grondstoffen

• Bio
• Positieve lijst A – toegelaten meststoffen en grondverbeteraars



Organische bemesting praktijk
1) Dierlijke mest 

• > 20 % bio 
• Gangbaar extensief (rundvee)
• Biologische champost (100 % P !!)

2) Compost 
• In de praktijk enkel VLACO-groencompost

• GFT kan niet 



Groencompost in de (bio)praktijk
Schatting VLACO: 3000 ton in 2021

Knelpunten
• In combinatie met dierlijke mest, is P beperkend
• Regionale beschikbaarheid / beschikbaarheid in de tijd
• ‘vervuiling’ als plastiek
• Prijs (product + logistiek)

Plus 
• 50 % vrijstelling voor fosfor
• Organische stof => bodem
• Strooibaarheid 
• Combinatie met drijfmest / organische korrel
• Compost ‘plus’ (oa in biologische glasgroenten)



Nutriënten in de (bio)praktijk
1) Teeltplan => vlinderbloemigen !
2) Dierlijke mest & compost
3) Kalk, kali,… => positieve lijst A
4) Finetuning met organische korrelmeststoffen
5) Digestaat nauwelijks

• P-inhoud
• Wetgeving bio 

• Geen gangbare (varkens)mest
• Geen organisch bedrijfsafval

• In tegenstelling tot o.a. Duitsland (‘biobio’vergisters in akkerbouw)



Digestaat in biolandbouw
• EU wetgeving: 
BIJLAGE I van de verordening (EU) 889/2008

• Overleg met Departement L&V
-> lijst toegelaten plantaardige inputstromen
• Momenteel nog geen professionele installaties
die hieraan voldoen



Meerjarige proef 2003-2014 op proefbedrijf 
biologische landbouw Inagro ism VLACO
(1) bemesting in functie van de gewasbehoefte met dierlijke mest (combinatie stalmest en

drijfmest) tot maximaal 170 kg N/ha op rotatieniveau;

(2) idem 1, aangevuld met 20 ton groencompost om de 2 jaar

(3) bemesting gericht op een maximale gewasvoeding met drijfmest (idem 1) en organische
handelsmeststof tot maximaal 170 kg N/ha op rotatieniveau;

(4) bemesting gericht op het voeden van de bodem met CMC-compost, eventueel aangevuld met
handelsmeststof (volgens advies van de compostleverancier);

(5) bemesting gericht op de bodem met groencompost (gemiddeld 20 ton/ha/jaar), aangevuld met
organische handelsmeststof in functie van de gewasbehoefte;

(6) bemesting gericht op gewas en bodem met stalmest tot maximaal 170 kg/ha op rotatieniveau.



Evolutie koolstofgehalte



Evolutie koolstofgehalte - HWC



Impact bodemleven



Belang van divers en gezond bodemleven
• ↗ oogst & nutriëntenopname, ↘ uitspoeling

Bv. ↗ teeltrotatie = ↗ bodembiodiversiteit = ↘ bodem gebonden ziektes = ↗ oogst

• ↗ ziektewerendheid ‘tout court’
• ↗ bodembiodiversiteit = ↗ bovengrondse biodiversiteit
• Effect op koolstofcyclus en bijgevolg het klimaat

~ Nematoden alleen zijn verantwoordelijk voor 2,2 % van CO2-emissies in de bodem

• Zuiveren infiltrerende water
• Bioremediatie: vnl. fungi erg goed in afbraak contaminanten
• ↗ bodemstructuur 

door ↗ SOM en ↘ compactie & erosie

Biodiversiteit biedt verschillende ecosysteemdiensten



Welke methode om het bodemleven te meten is 
volgens jou de beste?



Boerderijcomposteren
• Interessante piste om bedrijfseigen afval op te waarderen op 

bedrijf (vb. groentenafval)
• Wettelijk kader voor composteren in samenwerkingsverband op 

komst 
• Timing eind 2022



Enkele niches in ontwikkeling ?
• Zaaien / planten in mulch

• Onkruidonderdrukking
• Vochtbalans – beperken droogte
• Slim benutten organische stofaanvoer
• Aandacht nutriënten

• Aanvoer totaal
• Evenwicht 
• Effect volgteelt (N-immobilisatie)

• => mulchcompost ?



Enkele niches in ontwikkeling ?
• Mulchzaai

• Bandzaai waarbij zaad wordt afgedekt met laagje compost
• Onkruidonderdrukking

• Beperken winderosie / slemp 
• Compost als maatwerk ifv bodem (oa glastuinbouw)
• Compost ter vervanging veen
• …



Meer info 
Inagro – afdeling biologische teelt

Lieven Delanote - clustervoorzitter
Lieven.delanote@inagro.be
051/273250 

Joran Barbry – coördinator onderzoek
Joran.barbry@inagro.be
051/273227
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