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6. CO-2 Reductie initiatief 

 

6.1 Project 2: Toepassen biomassa in de agrarische landbouw 

 

Eind 2019 zijn we gestart met een pilot voor het toepassen van biomassa in de (lokale) agrarische 

landbouw. 

Natuurgras uit de Weeribben en blad -welke vrijkwam bij het bladzuigen voor de Gemeente 

Noordoostpolder- werd naar een boerderij aan de Zuidwestermeerweg 5 bij Nagele en een boerderij 

aan de Paardenweg 8 te Kraggenburg gebracht. 

Hier werd het materiaal voorzien van een toevoegingsbacterie die het product van gras/blad omzet 

in een bruikbare meststof. 

Voordeel van deze toepassing is dat biomassa zonder dure middelen en met een kleine fractie van 

het transport hergebruikt kan worden in de landbouw. 

De landbouw (zeker op de kleigrond) is voeding en organische stof nodig om de grond los en 

vruchtbaar te houden. Deze proef wordt, zeker in de biologische sector, dan ook met open armen 

ontvangen. 

Het middel dat gebruikt wordt hiervoor komt weg bij  van Vossen laboratoriums . 

Het is het middel Bio Compost I en II dit zijn aerobe bacteriën die het verteringsproces bevorderen 

zonder dat de stank van rotting door anaerobe bacteriën vrijkomen. 

Het eindproduct wordt als humus op het land uitgereden. Als deze pilot goed verloopt en door alle 

partijen als positief wordt bevonden heeft dit voor de uitstoot veel voordelen: 

-Minder transport nodig (verwerking in de regio 

-Minder machines nodig voor het composteringsproces (shredder en kraan shovel) 

-Kan lokaal worden toegepast waarbij op locatie minder kunstmatige meststoffen nodig zijn.  

In 2020 zal deze proef verder worden toegepast en waar kan worden uitgebreid,  waarna medio mei 

2021 besloten kan worden of dit een blijvende toepassing zal zijn. 

Status 30-10-2020: dit seizoen is er naar de boerderij aan de Zuidwestermeerweg 5 bij Nagele ruim 

1000 m3 maaisel vanuit het natuur gebied de Weerribben gebracht aan dit materiaal is het middel 

van Bio compost van Vossen aangebracht er is 1 liter nodig per 10 ton aangebracht.  

Voorjaar 2021 zal het resultaat gemonitord worden op kwaliteit van het eindproduct om te zien of 

het gewenste resultaat behaald is. 

Status 06-03-2021: ongewijzigd 

Status 20-10-2021: product is door Flevolandschap uitgereden voordat monitoring heeft kunnen 

plaatsvinden. In 2022 zal een bredere toepassing gerealiseerd gaan worden, mits medewerking 

verkregen wordt van de opdrachtgever. 
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