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Moederbedrijf Duchell neemt Range King
over
05-07-2021

'Water. Het nieuwe goud!' thema voor 14e
Nationale Grasdag
donderdag 2 september 2021

Japanse kever komt nu 'Vlug' deze kant op
15-08-2018

Dutch Open op Bernardus Golf
donderdag 16 september 2021 t/m
zondag 19 september 2021

Ben Hooper verkozen tot Greenkeeper of
the Year 2021
17-06-2021

Saltex 2021
woensdag 3 november 2021 t/m
donderdag 4 november 2021

Golfbaan Naarderbos wil weer open in 2022
29-04-2021
Fraude met urentellers in Denemarken via
Duitse handelaar
30-06-2021

Kees Schmidt op de composteerinrichting van VGR

'De kwaliteit van compost is de afgelopen
jaren sterk verbeterd'
donderdag 8 juli 2021

VGR Groep uit Almkerk viert in november zijn 20-jarig jubileum. Daarom lichten we komende tijd
verschillende onderdelen van het groenbedrijf uit. Deze keer: de composteerinrichting.
Auteur: Nino Stuivenberg
VGR Compostering heeft twee vestigingen: in Almkerk (Noord-Brabant) en Brakel (Gelderland). Op
beide locaties werken twee vaste medewerkers, voorman Kees Schmidt coördineert het werk op die
twee vestigingen. 'De afdeling compostering is er altijd al geweest, maar was vroeger veel kleiner',
vertelt Schmidt. Hij vertelt dat het momenteel een drukke periode is voor het bedrijf. 'Er komt nu
volop gras binnen.'

VACATURES
Senior vakredacteur voor groene vakbladen
06-05-2021

Intensief proces
Op beide vestigingen kunnen bedrijven en particulieren hun groenafval en gras brengen. VGR
Compostering begint vervolgens met het verkleinen van het groenafval. Schmidt: 'Alles wat biologisch
verteerbaar is nemen wij in. Eerst wordt het materiaal verkleind, daarna met speciale machines
omgezet. In Almkerk zetten we ruggen om, in Brakel met een tafelomzetter. Dit is een intensief
proces: de compost moet genoeg zuurstof krijgen om het proces aan de gang te houden. Alle
ziektekiemen en zaadjes moeten eruit, om uiteindelijk goed gerijpte compost over te houden.'
Groei Goed
VGR Composteerinrichting heeft een eigen productlijn opgezet waaronder het gecomposteerde
materiaal wordt verkocht: Groei Goed. 'Deze lijn bestaat uit onze eigen mengsels, zoals
bodemverbeteraars', legt Schmidt uit. De producten van Groei Goed vinden hun weg naar hoveniers,
mengbedrijven, landbouw, akkerbouw, kassen en ook particulieren. 'Voor goede compost is het
belangrijk er intensief mee bezig te zijn', aldus Schmidt. 'Niet zomaar iets doen, maar weten waar je
mee bezig bent, wat de verhoudingen zijn, wat de samenstelling is, wanneer de compost rijp is. We
kijken continu waar dingen beter of anders kunnen. Het composteren gebeurde vier jaar geleden
bijvoorbeeld heel anders dan nu.' Ook het uitsorteren is daarbij belangrijk. 'Iedereen mag inbrengen,
maar we letten goed op dat er niet te veel vervuiling in het materiaal zit.'
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VIDEO'S
In beeld: greenkeepers bereiden voor op Big
Green Egg Open
01-07-2021
Ben Hooper verkozen tot Greenkeeper of
the Year 2021
17-06-2021
Ryder Cup-superintendents over
leiderschap, toernooivoorbereiding en
fouten
17-06-2021
Uitreiking Greenkeeper of the Year gemist?
Kijk hem hier terug!
16-06-2021
Vragenvuur met Yana Batista Rodriguez:
'Als greenkeeper moet je heel flexibel zijn'
05-06-2021
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