Nieuwsbrief

Coöperatief composteren in Agro As de Peel
Hierbij ontvangt u als deelnemer aan het project ‘’Coöperatief composteren’’ onze tweede
nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van onze vorderingen.
Daarnaast zullen wij deze nieuwsbrief gebruiken om bijeenkomsten aan te kondigen. Naast
vakinhoudelijke onderwerpen wordt aandacht besteed aan interessante projecten en vernieuwende
producten. 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.

Plan van aanpak
Afgelopen week is het plan van aanpak beoordeeld en goedgekeurd. Bent u geïnteresseerd en wilt u
dit lezen, kunt u een mailtje sturen naar Cas Wilting en wordt het plan van aanpak na gestuurd.

Opstart compostering
Vrijdag 27 oktober is de compostproef opgestart bij de heer Verstraten. Voor deze compostproef zijn
alle benodigde vergunningen en ontheffingen mondeling door het bevoegd gezag toegezegd.
De compostering bestaat uit 5 hopen met dezelfde samenstelling aan reststromen. Deze reststromen
zijn bermmaaisel van gemeente Sint Anthonis, bladafval van gemeente Sint Anthonis, komkommers
van Tielemans Groentekwekerij en slootmaaisel van de heer Verstraten.
In de hopen zijn temperatuurloggers geplaatst zodat gedurende het proces het temperatuurverloop
wordt gemonitord.
Ook zijn monsters genomen van de begin samenstelling om te analyseren. Deze analyses worden
deze week uitgevoerd.

Plannen voor de komende twee weken
De komende twee weken worden de resultaten van de eerste reeks analyses verwerkt en wordt druk
gezocht naar ondernemers die mee willen doen aan de coöperatie. Wij willen jullie daarom vragen
om het project “Coöperatief Composteren in Agro As de Peel” uit te dragen bij u in de buurt of
wanneer u met collega agrariërs spreekt. Daarnaast zijn wij bezig om ons project een plaats te geven
op de site van AgriFood Capital. Zodra dit concreet is, vermelden wij die link in de volgende
nieuwsbrief.
Hieronder vindt u een aantal foto’s van de opstart van de compostering. Ook zijn een viertal foto’s
toegevoegd van de eerst labonderzoeken.
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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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