
WP6 Businesscase 

Bodemverbeteraars



I. Inleiding

https://youtu.be/VgqkY5AIB2U

https://youtu.be/VgqkY5AIB2U


• Chemievrij onderhoud sportvelden (2010).

• Kunstmest is een ‘vies’ woord.

• Bevordering bodemleven.

• Verduurzaming/kringloopgedachte.

II. Trends en ontwikkeling



III. Producten en diensten



III. Producten en diensten

Injecteren van vloeibare bodemverbeteraar,
gemaakt van gefermenteerd en verrijkt grassap
of compostperculaat.



III. Producten en diensten

Opstrooien of injecteren van granulaire 
bodemverbeteraar, gemaakt van gemalen en 
verrijkt grascompost.



• Natuurbeheerders

• Agronomen

• Gemeentes

• Sportverenigingen

• Aannemers

• Banken

IV. Stakeholders



Voetbalvelden 10 km rondom Almkerk ca. 100 ha

Voetbalvelden in Nederland ca. 5.200 ha

Golfbanen in NL en België ca. 4.000 ha

V. Potentiele marktbehoefte



Vloeibare bodemverbeteraar
• Ervaringscijfers laten zien dat voor effectieve bemesting ca. 20 ltr vloeibare biostimulant

per hectare nodig is. In de sportwereld wordt er elke groeimaand bijgemest, wat neerkomt 
op ca. 8x per jaar. 

• De totale regionale jaarbehoefte: 20 x 100 x 8 = 16.000 l/jaar
• De totale landelijke jaarbehoefte: 20 x 5.200 x 8 = 832.000 l/jaar
• De jaarbehoefte golfbanen: 20 x 4.000 x 8 = 640.000 l/jaar

Vaste bodemverbeteraar  (<3mm compost)
• Momenteel wordt met de Topchanger ca. 3m3 zandmengsel per green geïnjecteerd. Met 

een gemiddeld oppervlak van 500 m2 per green is 0,006 m3/m2 nodig.
• Bij een zand/compost verhouding van 1:10 is 0,0006 m3/m2 compost nodig.
• Gemiddeld wordt er 2x per jaar bezand.

• De totale regionale jaarbehoefte :0,0006 x 1.000.000 x 2 = 1.200 m3/jaar
• De totale landelijk jaarbehoefte :0,0006 x 52.000.000 x 2 = 62.400 m3/jaar
• De jaarbehoefte golfbanen: 0,0006 x 40.000.000 x 2 = 48.000 m3/jaar

V. Potentiele marktbehoefte in volume



Gemiddeld budget van een sportvereniging is ca. EUR 750,00 p/ha aan 
kunstmest.

• Het regionaal budget bij 100 ha : EUR 75.000 /jaar

• Het landelijke budget bij 5.200 ha : EUR 3.900.000 /jaar

• Het budget voor golfbanen bij 4.000 ha : EUR 3.000.000 /jaar

Excl. Bestrijdingsmiddelen (ca. EUR 250,00/ha).

V. Potentiele marktbehoefte in euros



VI. Overzicht std composteringsproces



VII. Veredeling perculaatwater / grassap

Wei voor verhoging N 

EM1 verhoging micro organismen  

voor verhoging mineralen 

Melasse voor verhoging K 

Stabiel maken door fermentatie



• Verder verkleinen. Deeltjesgrootte < 3 mm.

• Verrijken met …??? naar een VGR Groeigoed product

VII. Veredeling van compost



VIII. Financiën – kosten en baten?



• We staan nog aan het begin van de ontwikkeling.

• We moeten de producten kwalitatief goed en stabiel krijgen en 
uitgebreid testen op onze eigen locatie.

• Marktpotentie is er voldoende.

• Trends, ontwikkeling en wetgeving zijn gunstig.

IX. Conclusie


