Nieuwsbrief

Coöperatief composteren in Agro As de Peel
Tweeweekse nieuwsbrief
Hierbij ontvangt u als deelnemer aan het project ‘’Coöperatief composteren’’ onze eerste
nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van onze vorderingen.
Daarnaast zullen wij deze nieuwsbrief gebruik om bijeenkomsten aan te kondigen. Naast
vakinhoudelijke onderwerpen wordt aandacht besteed aan interessante projecten en vernieuwende
producten. Zoals de naam al weg geeft kunt u iedere twee weken een nieuwsbrief verwachten.
Mocht u niet geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrieven kunt u zich afmelden bij Cas Wilting
(c.wilting@student.has.nl). U kunt Cas ook benaderen voor nieuwe aanmeldingen en of interessante
informatie voor de nieuwsbrief.

Bijeenkomst 29-09-17 gemeentehuis te Uden
Op 29 September zijn wij met belanghebbende
ondernemers bijeen gekomen op het gemeentehuis te
Uden, om ons concept plan van aanpak te presenteren. De
ondernemers in de regio waren goed vertegenwoordigd.
Van melkveehouders en glastuinbouwers tot een
pioenenkweker, de belangstelling was erg divers.
Daarnaast heeft de heer van Merwerode, wethouder van
de gemeente Uden de opening verzorgd middels een
korte presentatie over de activiteiten binnen Agro As de
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Peel. Dit onderzoek zal zich richten op de praktijk in plaats
van de theorie, zoals de twee voorgaande projecten.
Naast het presenteren van het concept plan van aanpak was deze bijeenkomst gericht op het
inventariseren van de beschikbare reststromen binnen de projectgrens. De projectgroep start in de
week van 23 oktober met een praktijkproef waaruit moet blijken welke vorm van composteren het
meest geschikt is voor de ondernemers in de regio. Voor deze praktijkproeven zijn organische
reststromen nodig. Hier hebben wij u voor nodig! Wij vernemen graag vóór 6 oktober of u ons kunt
voorzien van enige vorm van organisch restmateriaal. Hoeveelheden, conditie (denk aan: mate van
ontbinding, droog/nat, reeds gecomposteerd, etc.) datum van beschikbaarheid en de mogelijkheid
van transport zijn voor ons belangrijke gegevens. In de week van 9 oktober gaan wij aan de slag met
deze gegevens en proberen wij te komen tot een ideale compost waarmee de praktijkproeven
kunnen worden opgestart. Mocht u restmateriaal hebben aangemeld, dan verneemt u uiterlijk 13
oktober van ons of wij met uw materialen aan de slag gaan. De reeds aangemelde reststromen zijn in
Tabel 1 weergegeven, evenals de huidige ledenlijst in Tabel 2.
De praktijkproef zal bij een reeds geïnformeerde ondernemer in een lege sleufsilo worden
uitgevoerd. Zo kan de projectgroep garanderen dat de verschillende technieken onder dezelfde
condities zijn getest. Wanneer u vragen heeft over deze projectproeven kunt u altijd bellen en of
mailen naar de projectgroep (Zie contactgegevens onderaan nieuwsbrief).

Planning
Inmiddels is de vijfde week van dit project bijna op zijn einde wat betekend dat we nog 15
werkweken te besteden hebben aan dit project. In de presentatie van 28-09 is een planning getoond
voor deze resterende 15 weken. Deze planning bestaat uit verschillende fases. De planning met
rapportagemomenten is hieronder weergegeven.
•

Fase 1: Vooronderzoek (Plan van Aanpak)

-

Definitief PvA: 13 Oktober

•

Fase 2: Praktijkonderzoek

-

Starten praktijkproeven 23 Oktober (Week 8)

-

Praktijkproeven beëindigen Week 15 (Vóór kerstvakantie)

•

Fase 3: Resultaten verwerking

-

Start resultaatverwerking 8 Januari (Week 17)

•

Fase 4: Rapportage

-

Opleveren eindrapportage/handleiding composteren vrijdag 2 Februari (Week 20)

U, als partner binnen dit project kunt de rapportages uit bovenstaande planning verwachten.

Reststromen
Tabel 1 Reststromeninventarisatie

Naam

Organisatie

Woonplaats

Reststroom

Giel
Janssen
Koen
Linders
Henric
van Dijk
Martijn
Albers

Tielemans
Groentekwekerij
Flowers for you and I

Boekel

Komkommers

Maximale hoeveelheid
beschikbaar voor 23
oktober
150 m3

Sint Hubert

Bladafval

Nog niet bekend

Bronlaak

Oploo

Albers Organic
Minerals

Landhorst

Gesnipperd
60 m3
blad/hout/groenafval
Slootveegsel
Nog niet bekend

Ledenlijst
Tabel 2 Ledenlijst 29-09-2017

Naam
Adrie Geerts
Antoon Vermeer
Bart Huckriede
Dimitri Lamers
Erik Geene
Gea van den Berg
Giel Janssen
Henric van Dijk
Henrie van
Summeren
J. Peters
Jos Cranen
Jos Derks
Jos Verstraten
Koen Linders
Marius Martens
Martien Rongen
Martijn Albers
Matthie van
Merwerode
Michael van der
Schoot
Michiel Ytsma
Mieke van EertenJansen
Peer Schraven
René Verbruggen
Rob van
Roosmalen

Organisatie
Gepensioneerd composteerder
Gemeente Sint Anthonis
Projectexpert en docent HAS
Hogeschool
Gemeente Uden
Tielemans Groentekwekerij
Bronlaak
Akkerbouw en jongvee

E-mail
adriegeerts@gmail.com
vermeer@vermeer-boekel.nl
barthuckriede@sintanthonis.nl
d.lamers@has.nl
erik.geene@hetnet.nl
g.berg@uden.nl
giel@groentekwekerij.nl
hvandijk@caresharedservices.nl
vansummeren@xs4all.nl

Geitenhouder
Albers Organic Minerals
Wethouder Gemeente Uden

m.peters@onderneemonline.com
jos.cranen@landerd.nl
jos@derksgewasbescherming.nl
j.verstraten@rumaweb.nl
linders@flowersforyouandi.com
marius@martensvof.nl
martienrongen@hetnet.nl
martijn@albersbv.nl
Matthie.van.merwerode@uden.nl

ZLTO

michael.van.der.schoot@zlto.nl

Gemeente Uden
Projectleider en docent HAS Hogeschool

Michiel.ytsma@uden.nl
m.vaneerten@has.nl

Compliment bv.

peer@complimentbv.nl
r.verbruggen@kpnplanet.nl
r.vanroosmalen@has.nl

Gemeente Landerd
Derks gewasbescherming
Verstraten bv.
Flowers for you and I

HAS Kennistransfer en
bedrijfsopleidingen
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Contactgegevens
Mieke van Eerten-Jansen (projectleider)
Docent- Onderzoeker Biobased Economy
HAS Hogeschool
088-890 3030 / m.vaneerten@has.nl
Luuk Coopmans
Student Milieukunde
HAS Hogeschool
+31 637 420 801 / l.coopmans@student.has.nl
Lucas van Haaster
Student bedrijfskunde en agribusiness
HAS Hogeschool
+31 643 808 917 / l.vhaaster@student.has.nl
Cas Wilting
Student Milieukunde
HAS Hogeschool
+31 627 367 630 / c.wilting@student.has.nl
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