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Vervangingswaarden op analyserapporten van composten en digestaten 

 

Inhoud:  

Een transparante beschrijving van de bronnen en berekening van de vervangingswaarden.  

Doel: 

- Publiek beschikbaar maken via website van protocol met jaarlijkse update van basisprijzen & 

van berekening vervangingswaarden  

- Basis voor berekening vervangingswaarden  

o zoals vermeld op de analyseverslagen van bemonsterde composten en digestaten 

o van generieke compost- en digestaat-eindproducten  

o van te ontwikkelen & ter beschikking te stellen online berekeningstool 
 

(1). Wat zijn ‘vervangingswaarden’? 

Door Vlaco ook wel eens intrinsieke waarden van compost of digestaat genoemd. Concreet: de waarde 

(€/ton/ha) van de inhoud van een compost of digestaat in termen van werkzame nutriënten stikstof 

(N), fosfor (P2O5), kalium (K2O), calcium (CaO), magnesium (MgO) en van effectieve organische 

koolstof (EOC). Vlaco zet deze waarden op het analyseverslag van de bemonsterde digestaten en 

composten: cfr Tabel 1.  

 

Tabel 1. Voorbeeld van de vervangingswaarden (€/ton/ha) van een groencompost 

 

Jaarlijks worden de basisprijzen – zie (2) – geüpdatetet en op basis daarvan de berekening van de 

vervangingswaarden – zie (3) – geactualiseerd begin februari. 
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(2). Welke basisprijzen worden gehanteerd? 

- De marktprijzen (excl BTW) voor de nutriënten (N, P2O5, K2O, CaO, MgO) die als referentie worden 

genomen voor de berekening van de vervangingswaarden zijn overgenomen – jaarlijks op zelfde 

moment m.n. voor de maand januari – van het Duitse Agrarheute die de gemiddelde kunstmest-

prijzen van de voorbije maand weergeeft: cfr Figuur 1. Vlaco gebruikt de prijzen van  volgende 

enkelvoudige kunstmestproducten:  KAS (N), DAP (P), TSP (P), Kornkali (K),… We herleiden deze 

o.b.v. de nutriëntinhouden tot de eenheidsprijs per kg nutriënt. 

 

Figuur 1. Voorbeeld van prijzen Agrarheute voor traditionele kunstmeststoffen  

Om te verifiëren dat Agrarheute’s referentieprijzen voor deze kunstmeststoffen voldoende 

representatief zijn, wordt ook gekeken naar de prijsquoteringen voor N, P2O5, K2O, CaO, en MgO 

in andere omliggende regio’s i.c. Boerenbusiness (Wageningen Economic Research (NL)), AHDB1 

(GB), en Terre-net (FR).  
 

 

1 Agriculture and Horticulture Development Board 

https://markt.agrarheute.com/duengemittel/
https://www.boerenbusiness.nl/noteringen/495
https://ahdb.org.uk/GB-fertiliser-prices
https://www.terre-net.fr/marche-agricole/dap/engrais
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- I.v.m. EOC: de tarwestro-prijs (Boerenbond kenniscentrum) in maart 2022 bedroeg 110€ hetgeen 

voor een EOC-gehalte van 426 kg EOC/ton stro2 een prijs betekent van 0,26 euro/kg EOC. 
 

Voor maart 2022 – 1ste update van berekening vervangingswaarden compost & digestaat producten – 

gebruikte Vlaco aldus onderstaande basisprijzen:  

  euro per kg 

N 2,39 

P2O5 1,33 

K2O 0,99 

CaO 0,10 

MgO 1,42 

EOC 0,26 
 

Tabel 2. Basisprijzen (maart 2022)3  
 

 

(3) Beschrijving berekening vervangingswaarden 

- 3.1. De nutriëntinhoud van een compost- of digestaatproduct wordt vermenigvuldigd met hun 

respectievelijke werkzaamheidscoëfficiënten. Deze werkzaamheden zijn verschillend naargelang het 

nutriënt en naargelang het type digestaat of compost: cfr Tabel 34.  

 
Eindproducten 

werkzaam
-heid 

groen-

compost 

gft-

compost 

ruw 

digestaat 

dikke 

fractie 

digestaat 

dunne 

fractie 

digestaat 

thermisch 

gedroogd 

digestaat 

effluent concentraat 

(RO) 

biothermisch 

gedroogde 

oba-mest 

N 10% 10% 80% 30% 80% 8% 100% 100% 46% 

P2O5 50% 50% 100% 90% 100% 61% 100% 100% 64% 

K2O 80% 80% 100% 90% 100% 89% 100% 100% 100% 

MgO 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

CaO 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

 
Tabel 3. Gehanteerde werkzaamheidscoëfficiënten van de nutriënten van de verschillende eindproducten  

 

2 https://hofgut-bayha.de/wp-content/uploads/2018/06/PZ_4120_K_180214_153545.pdf : ‘De waarde van 
'Humus-C' (EOC) is 0,17 €/kg EOC (berekend o.b.v. een stroprijs van 72,50 €/t)’. Of nog: 426 kg EOC/ton stro. 
3 In 2022 werd de aanzet tot nieuw protocol en de opname van nieuwe prijzen gedaan in de maand maart. Vanaf 
2023 worden basisprijzen telkens voor de maand januari genomen als basis voor updates voor het nieuwe jaar. 
4 Deze werkzaamheden zijn gebaseerd op de gemiddelde waarden uit diverse door Vlaco uitgevoerde 
incubatieproeven. Wegens nog geen vastomlijnde werkingscoëfficiënten van CaO en MgO in digestaatproducten 
– noch uit incubatieproeven noch o.b.v. literatuuronderzoek – zijn voor de verschillende digestaatfracties 
voorzichtigerwijze dezelfde werkingscoëfficiënten als deze voor compost genomen. In (veelal natter) 
digestaatproducten zijn werkingscoëfficiënten meestal hoger dan bij compost. Dit is dus voorlopig een veilige 
aanname in afwachting van nieuwe, productspecifieke data. 

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/markten/akkerbouw/stro
https://hofgut-bayha.de/wp-content/uploads/2018/06/PZ_4120_K_180214_153545.pdf
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-  3.2. De zo bekomen werkzame nutriëntinhouden worden vermenigvuldigd met de voor dat jaar 

representatief geachte basisprijzen voor nutriënten: met name de marktprijzen (EU) van de 

kunstmestprijzen cfr Tabel 2. 

 

- 3.3. De effectieve organischekoolstof (EOC)-waarde wordt eerst berekend uit het organischestof-

gehalte (OS) van een  compost- of digestaatproduct. Met name door het OS-gehalte te 

vermenigvuldigen met een gemiddeld effectiviteitspercentage (vastgelegd per type eindproduct uit 

eerdere Vlaco-incubatieproeven5): cfr Tabel 4.  

Type product % EOS (op OS) 

Gft-compost 90% 

Groencompost 95% 

Ruw digestaat 80% 

Biothermisch gedroogde oba-mest 85% 

gedroogd digestaat 90% 

Dikke fractie digestaat  90% 

Dunne fractie 70% 

effluent 70% 

concentraat 70% 

 
Tabel 4. Gehanteerde EOS (= EOC) van de verschillende eindproducten  

 

De zo bekomen EOS-waarde kan vervolgens worden omgerekend naar EOC-waarde door te delen door 

1,8. 

 

- 3.4. De vervangingswaarde van de EOC wordt vervolgens berekend door de EOC-waarde uit vorige 

stap te vermenigvuldigen met een o.b.v. stro berekende EOC-basisprijs (cfr Tabel 2). Stro heeft immers 

door zijn aanbreng van organisch materiaal een bodemverbeterende eigenschap het zoals composten 

 

5 Zie onder meer karakterisatieonderzoek (Vlaco) van digestaat en compost. Waarden voor dunne fractie, 
effluent en concentraat op 70% gezet in lijn met (laagste) EOS-waarden van ruw digestaat. 

https://www.vlaco.be/sites/default/files/generated/files/page/2016-karakterisatie-eindproducten-biologische-verwerking-eindversie.pdf
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en digestaten. Daarom wordt de prijs van stro gehanteerd en meer bepaald de prijs per kg EOC van 

stro (426 kg EOC/ton).  

 

- 3.5. De uit vorige stappen berekende vervangingswaarden voor nutriënten- en EOC worden tenslotte 

samengeteld tot de totale vervangingswaarde van het compost- of digestaatproduct.  

 

- 3.6. Vlaco vermeldt deze vervangingswaarden voor alle gecertificeerde compost- en 

digestaatproducten op het analyserapport van de bemonsterde producten. 

 

- 3.7. Vlaco vermeldt ter informatie & updatet jaarlijks op haar website ook de vervangingswaarden 

van alle generieke eindproducten (groencompost, gft-compost, ruw digestaat, dikke fractie digestaat, 

etc) van haar leden. Meer bepaald als vork (X €/ton/ha – Y €/ton/ha) waarbij de berekeningen zijn 

gemaakt op basis van de percentielwaarden 25% - 75% per nutriënt- en OS-waarde uit de recente 

analysehistoriek.  

Vlaco zal hierbij als kanttekening ook refereren naar de nutriëntverhouding van een eindproduct t.o.v. 

de gemiddelde bemestingsbehoefte. Dit om, naast de hypothetische vervangingswaarde, een beter 

beeld te krijgen van mate waarin een eindproduct kan ingezet6 worden om aan de nood aan 

verschillende nutriënten te voldoen 

- 3.8. Vlaco zal op korte termijn een online simulatie-tool ontwikkelen om eenieder toe te laten de 

vervangingswaarden van composten en digestaten te simuleren. 

 

 

 

 

 

 

 

6 Om bvb bij een grote gewasbehoefte aan N en een product met zeer veel kali de feitelijke inzetbaarheid (tonnage) 

te spiegelen aan de berekende vervangingswaarde. 
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Bronnen: 

1. Agrarheute: https://www.agrarheute.com/markt/duengemittel/duengerpreise-bleiben-2022-

extrem-hoch-mangel-missernten-erwartet-591112) – 

https://markt.agrarheute.com/duengemittel/ (prijzen N, P, K, Ca) 

2. https://www.boerenbusiness.nl/noteringen/495 (prijzen N, P, K) 

3. https://ahdb.org.uk/GB-fertiliser-prices (prijzen N, P, K) 

4. https://www.terre-net.fr/marche-agricole/dap/engrais (prijzen N, P, K) 

5. https://www.boerenbond.be/markten/akkerbouw/stro (prijzen stro) 

6. https://www.triferto.eu/nl/commodities  (type & samenstelling kunstmeststoffen op Europese 

markt) 
 

 

 

https://www.agrarheute.com/markt/duengemittel/duengerpreise-bleiben-2022-extrem-hoch-mangel-missernten-erwartet-591112
https://www.agrarheute.com/markt/duengemittel/duengerpreise-bleiben-2022-extrem-hoch-mangel-missernten-erwartet-591112
https://markt.agrarheute.com/duengemittel/
https://www.boerenbusiness.nl/noteringen/495
https://ahdb.org.uk/GB-fertiliser-prices
https://www.terre-net.fr/marche-agricole/dap/engrais
https://www.boerenbond.be/markten/akkerbouw/stro
https://www.triferto.eu/nl/commodities

