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Grondstoffen en energie uit afvalstromen, 
biomassa en andere duurzame bronnen.
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Keurcompost
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Een gezonde en vruchtbare bodem met Keurcompost



Proeftuin regionale aanwending organische stof

• 20 veehouders; Manderveen, Twickel
• 200 ha gras- en maisland
• Proeftermijn; 3 jaar
• 12.000 ton Keurcompost
• Logistiek; 400 vrachtwagens
• Onderdeel van bemestingsplan
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Vraag 1:

WAAROM WORDT ER IN DEZE REGIO NOG RELATIEF 
WEINIG COMPOST GEBRUIKT OP 
LANDBOUWGROND?



Regionale aanwending organische stof

ADRIAAN DUBBELDAM



DLV Advies

Jaarlijks + 5000 klanten

Individuele advisering 
op bedrijfsniveau

Alles gericht op méér resultaat voor de ondernemer

DRACHTEN

DEVENTER

VIANEN

HOOFDKANTOOR:
UDENStudiegroepen

Innovatieve & duurzame projecten

Onafhankelijk agrarisch adviesbedrijf met kantoren te: 

DIT ZIJN WIJ



Geschiedenis
Ontstaan vanuit uit de voormalige 
Dienst Landbouw Voorlichting, een
voorlichting- en adviesdienst op
landbouwkundige zaken van de
overheid.

DLV ADVIES Landbouwontwikkeling
De overheid wil geen sturende rol meer 
hebben in landbouwadvies. Agrariërs worden 
zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van 
advies.De privatisering wordt ingezet. 

1990

Aandelen
In oktober 2005 kopen Paul Bens
en Herrold Lammertink samen een
deel van DLV. Direct na de 
aankoop
zijn de aandelen ingevuld met
zes collega’s uit het toenmalige
managementteam.

2005

Resultaat
In 2015 is de koers ingezet op het behalen 
van meer resultaat voor de klant.

2015

Groei
Invulling van aandeelhouderschap 
met 13 personeelsleden.
Continueren als zelfstandig 
adviesbedrijf, landelijk werkend 
en groeiend in verbreding. 

Visie

GESCHIEDENIS



FINANCIEEL MANAGEMENT
Uw bedrijf verder ontwikkelen vraagt visie. 
DLV Advies is uw deskundige gesprekspartner. 
Daarbij beschikken wij over een groot netwerk in de 
financiële wereld. Zo bent u verzekerd van financieel 
advies dat leidt tot het beste bedrijfsresultaat. 

MEST
Wat doet u met het mestoverschot? En hoe lopen 
de mineralenstromen op uw bedrijf? 
DLV Advies zorgt voor praktische oplossingen en 
doorvertaling naar de dagelijkse bedrijfsvoering. 
Winst met mineralen.

ENERGIE
Energie is een kostenpost voor bedrijven. 
Anderzijds is energie ook een bron voor vernieuwing. DLV 
Advies helpt u de energiekosten binnen uw bedrijf te 
verlagen met efficiënte duurzame oplossingen. Daarbij 
kijken we verder dan alleen energie-inkoop. 

MAKELAARDIJ
Het aankopen en verkopen van agrarisch vastgoed 
vraagt kennis van de sector en de regio. Het start 
met een juiste taxatie en accurate bemiddeling. Met 
een scherp oog voor de mogelijkheden en kansen 
van agrarisch vastgoed maken wij voor u het 
verschil. 

SCHADE EXPERTISE
Brand, waterschade of een dierziekte. Schade komt 
altijd onverwachts en kost altijd meer dan de schade 
alleen. Daarom is het goed dat u kunt vertrouwen op 
DLV Advies. Wij koppelen onze schadekennis aan 
praktische oplossingen die u weer op weg helpen 
richting resultaat.

BOUW
Bij bouw en verbouw kunt u vertrouwen op de 
expertise van DLV Advies. Van 
bouwvergunning tot oplevering. 
Dat levert u niet alleen een beter eindresultaat 
op, maar vooral ook rust en tijdwinst.

SPEERPUNTEN

PROJECTEN



KOE & BODEM

We gaan niet achterover zitten. We bedenken plannen en 
komen in actie, vanzelf komt het niet aanwaaien. Er zijn heel 
veel factoren van elkaar afhankelijk, als je met elkaar en DLV 
Advies blijft sparren over hoe je het aan gaat pakken, dan zie ik 
de toekomst goed tegemoet.

“ “



ORGANISCHE STOF

 VERHOOGD VOCHTHOUDEND VERMOGEN

 VERHOOGD N LEVEREND VERMOGEN

 VERBETERD BODEMLEVEN

 VERHOOGD WEERSTAND VAN DE BODEM

 VERBETERD BODEM STRUCTUUR



EFFECTIEVE ORGANISCHE STOF

ORGANISCHE STOF DIE 1 JAAR NA TOEDIENING NOG OVER IS

 Gewasresten / groenbemesters 10-30% 

 Mest 30-70% 

 Compost 60-90%



ORGANISCHESTOF

WAARDE PER KG EOS?



ORGANISCHESTOF BALANS



ORGANISCHE STOF OPBOUW

“ “



ORGANISCHE STOF OPBOUW

“ “
• Aanvoer ter plekke
• Aanvoer elders
• Vermindering afbraak

Lesschen et al (2012)



BODEM & VOEDING

We gaan niet achterover zitten. We bedenken plannen en 
komen in actie, vanzelf komt het niet aanwaaien. Er zijn heel 
veel factoren van elkaar afhankelijk, als je met elkaar en DLV 
Advies blijft sparren over hoe je het aan gaat pakken, dan zie ik 
de toekomst goed tegemoet.

“ “
 N uitspoeling, Nitraat richtlijn

 Methaan uitstoot, Voeding

 Bodem gezondheid, NH3 uitstoot



WET EN REGELGEVING

 230 kg N/ha dierlijke mest

 Keer de N werkingscoëfficiënt

 N ruimte totaal is gewas afhankelijk

 Bij gras op zand is dat 320 kg N/ha



Vraag 2:

HOE KUNNEN WE VEEHOUDERS UIT DE REGIO 
STIMULEREN OM TE INVESTEREN IN ORGANISCHE 
STOF?



Proeftuin Compost

• GROND ALS PRODUCTIEMIDDEL
• BODEM IN BALANS
• ORGANISCHESTOF IS DE SLEUTEL
• BEDRIJFSSPECIFIEK  



Regionale aanwending organische stof

Henk ter Keurs

Melkveebedrijf
Groot Averink



Melkveebedrijf
Groot Averink

110 melkkoeien
70 jongvee
70 ha 
(2 gve ha)



1 Voetbalveld       - 1 Koe





1.000.000 liter















Vraag 3:

Welke bijdrage kan organische stof in de bodem 
leveren om de CO2-uitstoot te verminderen?











Bron: verantwoorde
veehouderij



Maisteelt op het perceel de es periode 2016 – 2021

• Jaarlijks toediening rundveemest 38 ton
• Jaarlijks onderhouds bekalking voor gunstige PH  5,3 – 5,9
• Jaarlijks teelt van een vanggewas, rogge, Italiaans raaigras
• Toediening compost 20 ton/ha in 2019
• Bokashi in 2019

• Resultaat Organische stof gehalte 2016  3,7 %
2020 4,1 %







Bokashi blijft een 
uitdaging m.b.t. 

vervuiling



GFT-afval uit de stad als bodemverbeteraar

Hartelijk dank voor uw aandacht



Vraag 4:

Waarom is organische stof op maisland juist zo 
belangrijk?



Wij produceren grondstoffen en energie uit 
afvalstromen, biomassa en andere duurzame bronnen.
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