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THEMA: BERMONDERHOUD

Bermgras, hekkelspecie en geshredderd hout worden door Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk omgeturnd tot een 
bodemverbeteraar. Vorig jaar september opende het bedrijf in Kootstertille een compostering. In rillen 
wordt het materiaal op de juiste temperatuur gehouden. Een Pronar MBA4512G-omzetmachine zorgt er voor 
dat er lucht bij de compost komt, wat uiteindelijk het broeiproces versnelt en verbetert. “Resultaat is echt 
een mooi natuurlijk product.”

De afvalstromen, die grotendeels uit de eigen 
werkzaamheden komen, worden door het 
composteringsproces verrijkt en geschikt 
gemaakt voor het verbeteren van de grond in 
de eigen grondbank. Ook is Jelle Bijlsma BV 
bezig met certificering zodat het materiaal 
uitgeleverd kan worden aan akkerbouwers, 
die daarin bovenmatig geïnteresseerd zijn. 
“In december is de audit waar wij hopen 
dat onze compost als ‘Keurcompost’ kan 
worden afgezet”, spreekt terreinbeheerder en 
uitvoerder Bauke Vlietstra de ambitie uit. 

Jelle Bijlsma BV is in 1961 opgericht als een 
traditioneel loonbedrijf waar de nadruk 
vooral op het slootmaaien lag. In de loop der 
jaren heeft een verregaande mechanisatie en 
uitbreiding plaatsgevonden die uiteindelijk 
heeft geleid tot een breed werkpallet en een 

daarvoor toegerust machinepark. “We maaien 
als ruim zestig jaar voor opdrachtgevers 
als gemeenten en het rijk. Daarvoor 
hebben we speciale maaizuigcombinatie en 
trekkers met maaiarmen. Het maaisel gaat 
in ladenwagens en wordt op afgesproken 
plekken gedeponeerd. Door deze locatie 
kunnen we tot de maximaal vergunde 
opslagcapaciteit het gras hier in Kootstertille 
laten komen.. Omdat het een doorlopende 
proces is, komt hier vooral ons eigen berm-, 
hekkel- en houtachtig materiaal terecht. Maar 
op aanvraag is aanlevering door derden ook 
mogelijk”, vertelt Vlietstra.

De locatie in Kootstertille is zeven jaar 
geleden door Jelle Bijlsma gekocht. Het 
terrein is overgenomen van sloop- en 
recyclingbedrijf Van Assen BV, wat nog 

altijd op die plek plaatsvindt. Ook de oud-
eigenaar is nog actief aan het werk op de 
plek. De compostering is vorig jaar geopend. 
“Met als doel een stukje duurzaamheid 
en circulair werken. Alles wat je afvoert 
kost geld. Dankzij de compostering kun 
je er nog een duurzaam product van 
maken. Wij merken ook dat de vraag naar 
compost weer toeneemt. Het materiaal 
is als bodemverbeteraar een hele periode 
uit beeld geweest door oneffenheden als 
plastics en onkruiden waar een akkerbouwer 
natuurlijk niet op zit te wachten. In principe 
mag je de compost vrij afzetten, maar om 
het product af te zetten om landbouwgrond 
op te waarderen is certificering wel de enige 
manier. Om het ‘Keurcompost’-certificaat 
te krijgen, moet je aan best hoge eisen 
voldoen.”

JELLE BIJLSMA BV MAAKT EIGEN CIRKEL MET COMPOSTERING ROND 

Organische reststromen omzetten  
tot bodemverbeteraar

Tekst en beeld: Martin de Vries

De vergunning voor de compostering werd 
vorig jaar september afgegeven, waarna de 
compostering is geopend. Op de locatie in 
draait nu een shovel, een overslagkraan, een 
‘long geek’-kraan, de Pronar-omzetmachine 
en een zeef met windshifter waarmee 
plastic uit het materiaal wordt geblazen. 
De afvalstromen worden met vrachtwagens 
naar Kootstertille gebracht. “We shredderen 
het gras om het raakvlak te verkleinen. 
Dat mengen we met hekkelspecie en 
geshredderd hout. De verhouding is 
ongeveer vijftig, dertig, twintig. Vijftig 
procent hekkelspecie, dertig procent 
geshredderd hout en twintig procent gras. 
De verhouding is ook enigszins afhankelijk 
van wat er wordt aangeleverd. Gras heeft 
natuurlijk veel volume, maar weinig tonnen, 
terwijl hekkelmateriaal juist veel tonnen 
heeft en weinig volume.” De toevoeging 
van geshredderd hout heeft als voordeel dat 
de grove fractie zorgt voor lucht, waardoor 
het materiaal begint te broeien. “Voor de 
bacteriën en schimmels moet je wel warmte 
in de bult krijgen.”

Het materiaal wordt omgezet met de Pronar 
MBA4512G, die speciaal is ontworpen  
om composteringsprocessen te verbeteren. 
De omzetmachine heeft een as van  
4,5 meter lengte, waarmee een ril kan 
worden gemaakt van 2,20 meter hoog.  
Door een asdoorsnee van 1,20 meter kan 
Pronar drieduizend kubieke meter aan 
compost per uur omzetten. De machine 
heeft een eigen gewicht van veertien ton. 

Het materiaal in de rillen wordt na het 
omzetten nauwlettend op een temperatuur 
tussen de zestig en zeventig graden 
gehouden. “Dit is de temperatuur waarbij 
onkruidzaden afsterven. Als die zaden er in 
zouden zitten, kun je de compost niet als 
klasse A of B afzetten.” Voor Keurcompost 
moet de temperatuur drie dagen aan de 
temperatuureis voldoen. Daarna wordt 
het materiaal omgezet en nogmaals drie 
dagen tussen de zestig en zeventig graden 
gehouden. Zou het materiaal kouder 
zijn, dan overleven de onkruidzaden. 
Boven de zeventig graden verast het 
materiaal. “Het proces wordt behoorlijk 
nauwlettend getoetst om het goede proces 
te waarborgen. Wij zijn alle dagen bezig 
met het temperaturen en bijhouden. Dit zou 
eventueel ook met sensoren kunnen. Wij zijn 
nu net begonnen, maar realtime zal wel een 
volgende stap worden.”

Dat alles nu handmatig wordt bijgehouden, 
ziet Vlietstra op dit moment ook nog als 
meerwaarde. “Wij zijn pas net met het Bauke Vlietstra meet de temperatuur in de ril.

Temperatuur in de ril moet tussen de zestig en 
zeventig graden zijn.

Met een long geek wordt het bermgras 
verdeeld.

composteren begonnen. Door de rillen 
te meten krijg je er ook een gevoel bij.” 
Een ril ligt gemiddeld tussen de vier en 
zes weken op het terrein. “Na verloop van 
tijd gaat de temperatuur naar beneden en 
wordt de compost stabiel. We zeven we de 
compost en slaan het op in een depot, waar 
door een extern bedrijf monsters worden 
genomen. Ondertussen maken we hier 
weer nieuwe rillen.”

Voor Vlietstra is het cirkeltje met de 
compostering rond. “Jelle Bijlsma is natuurlijk 
een relatief grote aannemingspartij in 
verschillende werkzaamheden. Dat vind ik 
persoonlijk ook het mooiste. We doen veel 
groenonderhoud en baggerwerk. Dat we 
het materiaal nu ook weer opwaarderen tot 
compost past in mijn ogen uitstekend bij een 
onderneming, die duurzaamheid hoog in het 
vaandel heeft.” •

De Pronar MBA4512G zet de compost om. 

Groenafval wordt op de locatie in Kootstertille gebracht, klaar voor het shredderen.
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