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Landbouwafval in de
Méditerranée
Strikt genomen houdt het begrip
landbouwafval snoei-overblijfselen en
resten van gewassen in. Breder gezien,
kunnen ook de bijproducten van
plantaardige oorsprong gegenereerd in
voedselindustrieën als de olijfolieproductie,
droog fruit-bewerking, de wijnindustrie,
enzovoort, net als bijzondere residuen als
compost van de champignonkweek of
substraten die al gebruikt zijn in de
glastuinbouw, als landbouwafval worden
gezien. Agrarisch afval omvat ook drijfmest
en stalmest. Afvalwater wordt
geproduceerd tijdens het wassen, schillen
of witter maken, en bevat opgelost
organisch materiaal en zwevende deeltjes.
Achtergebleven pesticiden, insecten en
sappen kunnen ook worden gevonden. De
impact van deze residuen op het milieu
wordt als significant aangemerkt en een
duurzaam managementplan is nodig om
milieudegradatie en schade aan de
gezondheid te voorkomen. 

Grote hoeveelheden landbouwafval
worden jaarli jks geproduceerd in de
Mediterrane regio. Zo schat men
bijvoorbeeld dat de totale gemiddelde
productie van afval afkomstig van
olijfoliemolens ligt tussen de 10x106 en
12x106 m3 en plaatsvindt binnen een korte
periode in het jaar (tussen november en
maart). Dit laat zien dat het noodzakelijk is
om duurzame beheersplannen te
ontwikkelen, waarvan recycling en
hergebruik een belangrijk onderdeel
vormen om milieuschade te voorkomen. 
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Recycling en hergebruik van landbouwafval 
Recycling van landbouwafval door middel van toepassing op het land om gewassen te laten groeien is
een traditionele en bewezen manier om afval te gebruiken. Wanneer dit correct wordt toegepast, is dit
een mileiuvriendelijke manier van afvalbeheer die leidt tot economische voordelen gelieerd aan een
vermindering van het gebruik van commerciële meststoffen. Echter, ook al kunnen het organisch
materiaal en de voedingsstoffen in principe goed zijn voor de vruchtbaarheid van de grond en voor de
groei van planten, de mogelijkheid dat er aanzienlijke degradatie van de grond plaatsvindt moet altijd
worden overwogen, omdat hoge
concentratries van inorganische elementen
en polyfenolen aanwezig kunnen zijn.
Soms net tegen de toegestane grens aan
of er zelfs boven. Daarbovenop kan de
toevoeging van onvoldoende stabiel
organisch materiaal aanwezig in afval,
zelfs als dit leidt tot een algemene
toename van organisch materiaal in de
grond, een aantal negatieve effecten op de
grondeigenschappen en plantengroei
veroorzaken, zoals een toename in de
mineralisatiegraad van inheemse
organische koolstof of vrij lating van
fytotoxische deeltjes die een negatief effect
op de plantengroei kunnen hebben.1,2

Ook al hebben enkele van de tot nog toe ontwikkelde technologieën voor landbouwafvalverwerking de
effecten van voorbehandelde afvalresten op groei- en opbrengstparameters van een aantal gewassen
bestudeerd, het moet worden opgemerkt dat om landbouwafval veilig in landbouw te kunnen gebruiken,
specifieke teeltmethoden zouden moeten worden ontwikkeld, na het zorgvuldig bestuderen van:

• Het effect van landbouwafval op plantengroei en kwaliteitskenmerken van de opbrengst 

• De vraag naar water en voedingsstoffen door de specifieke gewassen 

• Het effect van landbouwafval op de grondeigenschappen 

• De betrekkingen tussen de grond en het klimaat 

• De milieu-omstandigheden 

Daarom beoogt het Wastereuse - project de ontwikkeling van nieuwe, alternatieve landbouwpraktijken
die het gebruik van behandeld (of eventueel onbehandeld) landbouwafval incorporeren, door alle
bovenstaande factoren te zien als significante parameters die, buiten de productie zelf, de kwaliteit van
de bodem, het water en de lucht beïnvloeden. 

1 Cereti, C.F., Rossini, F., Federici, F., Quaratino, D., Vassilev, N., Fenice, M. Reuse of
microbially treated olive mill wastewater as fertilizer for wheat (Triticum durum Desf.). Biosour.
Technol. 91 (2004), 135-140

2 Komilis, D.P. Karatzas, E., Halvadakis, C.P. The effect of olive mill wastewater on seed
germination after various pre-treatment techniques. J. Environ. Manag. 74 (2005), 339-348.



De Wastereuse - doelstellingen 
WasteReuse richtte zich op twee significante
milieuproblemen:

• Het ongecontroleerde dumpen van landbouwafval (afval van
olijfoliemolens, uit de wijnindustrie, enzovoort) evenals het
ongecontroleerde gebruik als mest voor het land en de gewassen

• Het excessieve gebruik van voedingsstoffen en natuurlijke
bronnen (water, fosforzuren gebruikt voor de mestproductie) en
het potentieel om de recycling van voedingsstoffen en water te
verhogen door een duurzaam gebruik van behandeld - danwel
onbehandeld - landbouwafval  

De hoofddoelen van het project waren:  

• De evaluatie van de innovatieve alsook de traditionele
technologieën voor landbouwafvalverwerking ten aanzien van
hun geschiktheid voor de teelt van gewassen.

• De ontwikkeling van alternatieve teeltmethoden voor de meest
geteelde en waterconsumerende gewassen in de Méditerranée
door middel van recycling van voedingsstoffen en water van
landbouwafval door de identificatie en ontwikkeling van ‘Best
Management’. 

• De ontwikkeling van methoden om afval te gebruiken voor de
belangrijkste gewassen met als doel het maximaliseren van
opbrengsten en het minimaliseren van milieu-effecten buiten het
terrain.  

• De bescherming van de bodemkwaliteit tegen het dumpen van
verwerkt en onverwerkt landbouwafval door middel van het
ontwikkelen en gebruiken van landbouwmethoden die geschikt
zijn voor de meest voorkomende Mediterrane grondsoorten,
inclusief gedegradeerde en kwetsbare grondsoorten.

• De reductie van de de CO2-voetafdruk door middel van het
hergebruiken van landbouwafval en het minimaliseren van het
gebruik van meststoffen. Het behoud van natuurlijke hulpbronnen
door het tegengaan van excessief en ongecontroleerd gebruik
van landbouwafval.

• Het verhogen van het concurrentievermogen van Mediterrane
landbouwproducten en -opbrengsten via een reductie van
externe inputs.  
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Acties en prestaties 
Initiële beoordeling

Demonstratieprojecten vormden
een groot onderdeel van het
WasteReuse-project en duurden
in total 2,5 jaar. Het project hield
twee demonstraties in, een in
Spanje en een in Ital ië,
gedurende welk behandeld en
onbehandeld landbouwafval werd gebruikt om verschillende gewassen te telen. De toepassing
omvatte ook het gebruik van afvalwater voor irrigatie en mestbewerking, en het gebruik van compost
om de kwaliteit van de bodem te verbeteren.   

Per land waren er twee testgebieden - allemaal toegankelijk voor publiek - een voor teelt in een kas
en de ander voor teelt akkerland. De begunstigden voorzagen in een gebied van bijna 2.500 m2 voor
testen op de akker en een kas van bijna 200m2 voor de beschermde testen. 

In Spanje, werden de testen uitgevoerd op het grondgebied van CEBAS. Zij hielden in:

• Teelt op het veld van gerst, tarwe en mais

• Beschermde teelt van sla, meloen en tomaat 

In Italië, werden de testen uitgevoerd op het grondgebied van CERSAA. Zij hielden in:

• Teelt op het veld van sla en kool 

• Beschermde teelt van basilicum en siergewassen

Voor de start van de testen, is alle beschikbare data omtrent andere projecten gesubsidieerd door
de EU die zich richten op de ontwikkeling en toepassing van technologieën voor de behandeling
van landbouwafval geproduceerd in grote hoeveelheden in de Mediterrane regio - zoals afval van
olijfoliemolens, de wijnsector, veeteelt, en ander landbouwafval - verzameld door de Technische
universiteit van Kreta, door middel van uitgebreid onderzoek in relevante en beschikbare
databases (LIFE, Sciencedirect ,  Scopus, Cordis,  Google etc.) In totaal  werden er 49
gesubsidieerde projecten geïdentificeerd en opgenomen in een allesomvattende lijst. De
relevante technologieën werden ook kwantitatief geëvalueerd door het gebruik van gewogen
technische, milieu-, economische en socio-culturele indicatoren en de beste technieken voor de
bewerking van landbouwafval werden voorgesteld aan de begunstigden die de testen zouden
uitvoeren.



De ontwikkeling van alternatieve landbouwpraktijken -
Labexperimenten
In Spanje, richtten de experimenten zich op het evalueren van de potentiële agronomische waarde
van verschillende behandelde en onbehandelde organische afvalstoffen voortgekomen uit
verschillende behandelwijzen, voor wat betreft hun geschiktheid om de productie en de kwaliteit van
gewassen te bevorderen en hun potentiele invloed op de bodemkwaliteit. Eenendertig verschillende
organische afvalsoorten en zestien Spaanse en Griekse grondsoorten werden verzameld en intensief
geëvalueerd vanuit een agrarisch perspectief. 

Resultaten van deze studie lieten zien dat het gebruik van organisch afval in de gewassenteelt als
alternatieve methode voor de traditionele manier waarbij gebruik wordt gemaakt van anorganische
meststoffen, een wenselijke strategie kan zijn om de verliezen van organisch materiaal dat aanwezig is
in de bodem, veroorzaakt door opeenvolgende en intensieve teelt, weer aan te vullen. Dit draagt bij
aan een duurzaam beheer van landbouwgrond. 

Toepassing van organisch afval als mest op het land voorzag niet alleen in essentiële voedingsstoffen
voor de gewassen maar verbeterde ook de kwaliteit van de bodem en het benuttingsniveau van het
organisch afval. Verbetering van de milieuomstandigheden en de volksgezondheid, net als de
noodzaak om de kosten van gewasbemesting te drukken, zijn eveneens belangrijke redenen om een
toename van het gebruik van organische materialen te bepleiten. Het gebruik van organisch materiaal
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in raaigras en gerstgewassen resulteerde in gelijke, en in sommige
gevallen zelfs grotere, opbrengsten dan wanneer men gebruik zou
maken van mineraal N. 

In Italië werden, op basis van een uitgebreid onderzoek
uitgevoerd op ongeveer 30 soorten afval gebaseerd op een
chemische analyse en proeven in het laboratorium, twee soorten
compost geselecteerd die veelbelovende agronomische
eigenschappen bezaten. Die werden verder onderzocht door
middel van testen in potten waarbij gebruik werd gemaakt van
tuinkers als indicatorplant. De geschiktheid van zulk afval als
groeimedium, wanneer gemixt met natuurlijke grond en andere
inorganische materialen (zeoliet), werd vergeleken met een
substraat gebaseerd op turf dat traditioneel gebruikt wordt voor
potteelt. Compostwaarden (ACV en ACM) variabel van 20% tot
40% (v/v) gemixt met natuurlijke grond gekarakteriseerd door een
medium/hoge macro-elementen-inhoud, Ca en Mg, kunnen leiden
tot een productie van biomassa – tenminste voor wat betreft de
plantsoort gebruikt als indicator in de testen – vergelijkbaar met die
verkregen met een groeimedium gebaseerd op turf. De toevoeging
van meststoffen en zeoliet kan de productie van biomassa verder
verbeteren en de negatieve effecten van biomassaproductie
verkregen uit de toepassing van hogere niveaus van compost in de
mix, verzachten.

Demonstraties van alternatieve
landbouwpraktijken
In Spanje lieten de testen op de akker en in de kas zien dat
het gebruik van de ju iste organische mater ia len bi j  de
gewasteelt  bi jdraagt aan een duurzame landbouw, door
bescherming van de bodem tegen degradatie door middel van
een verbeter ing van de physisch - chemische en
microbiologische eigenschappen van die bodem, die zi j
produceren. De toevoeging van mest heeft - in vergelijking met
inorganische bemesting - geleid tot een grotere toename van de
bodemporositeit, bodemstabiele aggregaten en de capaciteit
om water vast te houden, wat de bodemstructuur en de
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waterafstoot verbetert, die op hun beurt de bodembeluchting en microbiële groei positief zullen
beïnvloeden. 

Er kon ook worden aangetoond dat het gebruik van organisch afval (compost) in de landbouw, de
levels van organische koolstoof in de grond verhoogde, de inhoud van humusdeeltjes en
humuszuren in de grond deed toenemen en bijdroeg aan een toename van het C bassin van de
grond. Daarbovenop, leidde het gebruik van organisch afval in de landbouw tot een groter positief
resultaat ten aanzien van de groei en de activiteit van de microbiële gemeenschappen in de
grond, in vergelijking met de conventionele inorganische bemesting. 

In Italië werden proeven op het veld en in de kas opgezet met verschillende plantsoorten om de
landbouwpraktijken bekeken aan de hand van pottesten, te toetsen, en de agronomische
prestaties afgeleid van een combinatie van geselecteerde compostsoorten en zeoliet, te
verif iëren. De testen l ieten de mogeli jkheid zien om de unieke eigenschappen van het
geselecteerde afval te exploiteren met als doel een duurzamere landbouwproductie te bereiken.  

De chemische en nutritionele voordelen van organisch materiaal in termen van verbetering van
de voedselkringloop van het gewas bepaalden de mogelijkheid om het niveau van chemische
meststoffen te ver lagen en zel fs te halveren, zonder enige verzwakking van de
biomassaproductie wanneer compost en zeoliet, in gedefinieerde percentages, werden
toegevoegd aan de bodemsubstraten. Meer specifiek, de demonstratie in Italië bewees ook dat
het gebruik van organisch afval de verbreiding van plantziekten veroorzaakt door pathogenen in
de bodem, kan verminderen. Tenslotte, bleek dat de verrijking van teeltsubstraten met zeolieten
een goede landbouwpraktijk is om te worden overgenomen door boeren, tegen redelijke kosten,
om de concentratie van nitraat stikstoffen in bodem- en waterlichamen te verlagen. Vooral in die
gebieden die worden gezien als kwetsbaar voor nitraten, zoals de Albenga-vlakte waar de testen
werden uitgevoerd. 

Life Cycle Analyse
en risicoanalyse
Een Life Cycle Analyse (LCA) werd
uitgevoerd voor een kwanti tat ieve
beoordel ing van de mi l ieu-,
economische en sociale impact
gedurende de levenscyclus van
landbouwafval. De beoordeling van
de impact van de geselecteerde fases
van de cyclus van hergebruikt
landbouwafval ,  droeg bi j  aan de
identificatie van de belangrijkste en meest
succesvolle beheerpraktijken. 



Het WasteReuse Scenario en het besluitvormingshulpmiddel
De aanname van het voorgestelde scenario zou kunnen bijdragen aan de milieu- en de
economische duurzaamheid van de landbouwsector, door middel van een uitgebreide reeks aan
voordelen, inclusief de volgende:

De risico’s ten aanzien van de Spaanse en Italiaanse studiegebieden werden beoordeeld door
middel  van de DRASTIC-benader ing, d ie de meest gebruikte manier is om de
kwetsbaarheid/risico’s van het grondwater in kaart te brengen. Het besmettingspotentieel in het
studiegebied werd ingdeeld in vijf risicocategorieën, lopend van “laag” tot “zeer hoog”. De
r is icoanalyse van het grondwater werd geval ideerd door beschikbare data over de
grondwaterkwal i te i t  d ie waren verkregen van de Spaanse en I ta l iaanse publ ieke en
overheidsinstanties. De resultaten lieten een grote correlatie zien tussen het in kaart brengen van
de r is ico’s met DRASTIC en de daadwerkel i jke ni t raatconcentrat ies in beide
demonstratiegebieden. 

Resultaten van de Wastereuse LCA hebben laten zien dat de impactcategorieën verschillen voor
de teelt op het veld in Spanje en Italië, terwijl voor de teelt van sla in de kassen bijna gelijke
resultaten werden behaald voor beide demonstratiegebieden. Resultaten geven een reeks van
0.171-0.243 kg CO2eq aan per 1 kg van het gewas (sla of gerst), wat een hogere impact voor
teelt op het veld laat zien, vergeleken met teelt in de kas. De fases van de compostproductie, het
irrigatiesysteem en de kas, l ieten de hoogste impactbijdragen voor de vier uitgevoerde
teeltscenario’s zien.
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• Een afname van gifstoffen en vervuiling

• Het voorkomen van erosie 

• De promotie van gezonde groei 

• Het temperen van de klimaatverandering 

• Een toename van waterinfiltratie en waterafstoot 

• Het remmen van ziektes en plagen

• Een toename van organisch materiaal in de bodem 

• Hogere opbrengsten

• Inorganische mestvervanging 

• Een verbetering van de bodemstructuur om beter te
kunnen bewerken en voor een betere vestiging van de
gewassen; tijd en brandstof besparend 

Verder heeft het project een database en een online
hulpmiddel ontwikkeld, dat al le benodigde details en
restricties per gewas en afvalsoort bevat, om boeren te
assisteren bij het selecteren van de meest geschikte types
van landbouwafval voor de verschillende gewassen en om
het monitoren van het hergebruik van landbouwafval en het
onderzoek naar gelijke teeltprocessen te faciliteren. Het
hulpmiddel staat de toepassing van multi-criteria toe om de
geschikte landbouwafvalsoort te identificeren en staat open
voor verdere ontwikkeling door andere onderzoekers, die
de resultaten van hun experimenten met meer soorten
afval en/of gewassen zouden willen toevoegen. 

Ten laatste, is een gedetailleerd rapport geproduceerd dat
het regelgevingskader, op nationaal en op EU-niveau, voor
het gebruik van landbouwafval analyseert en regelgevings-
en beleidsverbetering voorstelt. Dit rapport identificeert de
gaten in de regelgeving en de belangrijkste verschillen
tussen de nationale wetten van de l idstaten, en stelt
specifieke EU-wetgevings- en andere maatregelen voor op
het gebied van landbouwafval en specifiek de behandeling
van dit soort afval.





14/15

Netwerken en Disseminatie
De brede verspreiding van de projectresultaten hield in: een
regelmatige publicatie van nieuwsbrieven; de organisatie van
workshops en forums voor belanghebbenden; bezoeken van boeren,
studenten en andere belanghebbenden aan de testgebieden in
Spanje en Italië; de publicatie en presentatie van wetenschappelijke
papers tijdens conferenties; en de presentatie van het project in
lokale media van de betrokken landen. Daarbij werd een netwerk
van meer dan 600 vertegenwoordigers uit de afvalindustrie, de
landbouwsector, lokale en nationale autoriteiten en EU-instellingen
opgezet. Zij werden systematisch geïnformeerd over de
onderzoeksbevindingen en de output van het project.  

Het WasteReuse Consortium organiseerde workshops met lokale
belanghebbenden in Murcia (Spanje) en Albenga (Italië), waar de
projectresultaten werden gepresenteerd en bediscussieerd met
praktijkexperts om hun feedback en praktische inzichten te verkrijgen
net als de meningen van professionals op het gebied van
afvalbeheer en landbouw. Tevens werd een multi-stakeholder forum
op EU-level in Brussel georganiseerd, met als titel “Towards
Sustainable Use of Agricultural Waste”, in samenwerking met het
Europees Economisch en Sociaal Comité. Gedurende dit forum
presenteerden experts van andere projecten en van organisaties die
werken op het gebied van duurzame landbouw en afvalbeheer hun
visies, ervaringen en beste praktijken betreffende het gebruik en het
beheer van landbouwafval. 



Conclusies en Aanbevelingen   
WasteReuse liet zien dat het doen toenemen van het hergebruik van voedingsstoffen en water
door de toepassing van duurzame methoden en toepasselijke technologieën voor het hergebruik
van landbouwafval, verscheidene en vermenigvuldigde milieu- en economische voordelen kan
hebben. Op voorwaarde dat alle nodige maatregelen worden getroffen om een veilig en effectief
gebruik van landbouwafval te garanderen, is het potentieel van de gesteste methoden en
technologieën groot, zowel voor boeren als voor het milieu. Om de positieve effecten van het
hergebruik van landbouwafval te maximaliseren en om de toepassing ervan te mainstreamen,
concludeerde het onderzoek dat gedaan werd in het kader van het WasteReuse project dat
verdere actie op dit gebied nodig is, die zou kunnen worden samengevat in de volgende punten: 

α De creatie van een coherent regelgevingskader voor compost,
gelijk aan dat voor riooldrek, door de harmonisatie van huidige
nationale regels of door het opzetten van een gemeenschappelijk
juridisch kader op EU-niveau voor wat betreft de inhoud, de
behandeling, de opslag en het gebruik van compost.

b Het promoten van het gebruik van organisch afval als alternatief
voor minerale meststoffen en het dienovereenkomstig herzien van
de Europese Mestverordening (463/2013) om het beleid ten
aanzien van het beheer van landbouwafval te stroomlijnen met de
circulaire economie-strategie van de EU en om het gebruik van
mest te reduceren door de recycling van landbouwafval.

c Het bevorderen en verspreiden van landbouwprakti jken
gerelateerd aan de circulaire economie en gebaseerd op de
recycling van verschillende soorten landbouwafval nadat ze
uitgebreid gekarakteriseerd zijn.

d Het promoten van het gebruik van zeoliet om de plantgroei te
verbeteren en bodem- en waterlichamen te behoeden voor de
negatieve effecten die het gevolg zi jn van hoge
nitraatconcentraties. 

e Het toewijzen van het ECOLABEL aan compostsoorten.

f Het aanmoedigen van het gebruik van plantaardige compost in
groeimedia met een turf -matrix. 
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g Het in aanmerking nemen van toxiciteit bij de karakterisering van
landbouwafval voor en na behandeling, met het oog op i) het
selecteren van de meest geschikte behandelingstechnieken die de
toxiciteit van het behandeld landbouwafval zouden moeten
terugbrengen tot aanvaardbare niveaus ii) het definiëren van het
gebruik van de eindproducten iii) het definiëren van de optimale
beheerstrategie voor de secundaire afvalsoorten die
geproduceerd worden om de ongunstige gevolgen voor mensen
en het milieu te elimineren. 

h Het verminderen van de CO2-voetafdruk van landbouwproductie
door een goede recycling van voedingsstoffen. 

i Het promoten van een vermindering van het pesticidengebruik
door het exploiteren van biologische controle van plantpathogenen
en suppressieve eigenschappen van de geselecteerde compost. 

j Het engageren met alle stakeholders in Europa om de succesvolle
praktijken voor het hergebruik van landbouwafval te verspreiden
en om feedback the ontvangen en te luisteren naar hun zorgen
over het gebruik van compost. 

k Het promoten van een hernieuwde aanpak van landbouwproductie
gebaseerd op een meer bewust gebruik van bronnen. 
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