
Coöperatieve 
landbouworganisatie ten 

behoeve van de benutting 
van mineralen uit 

reststromen

Agricycling



Wat is 
waarde?



Stel dat……

We tot de conclusie komen dan veel 
van de opgaves van ons 
samenleving terug te vertalen zijn 
naar de:

Natuurlijke kringloop



Input

Output

Kunstmest
(excl. B en BD)



Dia 4

pvdv1 pieter van der valk; 3-5-2021



Input

Output

13,2

86,8

Lange keten

Korte keten

Productstromen
• Regulier
• Vlog
• PP
• AH
• Biologisch
• BD

Kunstmest
(excl. B en BD)



Dia 5

pvdv2 pieter van der valk; 3-5-2021



Input

Output

13,2

86,8

Lange keten

Korte keten

Productstromen
• Regulier
• Vlog
• PP
• AH
• Biologisch
• BD

Kunstmest

Regulerende functies
• CO2 opslag
• Waterberging
• Zuiverend vermogen
• Biodiversiteit

Reststromen
• Groene reststromen
• GFT
• Baggerslib
• Humane excretie

Stel dat…
We constateren dat de 
oplossing meer zit in de 
systeem benadering



Dia 6

pvdv3 pieter van der valk; 3-5-2021



Stel dat… 
We als landbouw de 
verwerking van 
reststromen collectief 
organiseren

We de toepassing en 
verwerking afstemmen op 
de bodem

Verdienmodel:
Recyclen (o.a. bermgras)

Verdienmodel:
Resultaten (CO2, waterberging, etc)

Agricycling
Collectieve inname en toepassing



Dus… stel dat…

• We de ‘vergeten’ functie van de landbouw herstellen

• Door het organiseren van een ketenpositie voor de landbouw:
1. De balans brengt tussen ecologie en economie
2. Er invulling geeft aan veel van de opgaves waar “we” voor staan
3. We de bodem op maat kunnen bedienen (7e actieplan) 

• Klimaat oplossingen!!
• CO2
• Stikstof
• Biodiversiteit

• We daadwerkelijk invulling geven aan een circulaire economie 



Stel dat.…. 

Wat is dan de waarde van bermgras?



• Georganiseerd aanvoeren en verwerken van reststromen uit regio 
naar landbouwer

“Het logistiek netwerk is de ketenpositie”!

• CMC Compostering op het erf

“Geborgd binnen wet en regelgeving”

• Gecertificeerd eindproduct

“Kwaliteit is het absolute streven”

Hoe wij waarde willen creëren…



Beschikbaarstelling materiaal (biomassa)

Overheden Natuurorganisaties

Planning
Mechanisatie

Kwaliteit waarborg (certificering)
Administratie/financieel

CMC Composteringsproces (+ mogelijke 
aanv. verwerking)

Boer 1. Boer 2. Boer 3.

Etc.

Gemeente 
Waterschap 
Fryske gea
Staatsbos

Agricycling

Individuele 
boer

Uitrijden

Waterschap

Directe levering 
aan boer

Uitrijden Uitrijden

Baten en lasten

Kosten afvoer 
materiaal

Baten: aanvoer 
materiaal 
Kosten: uitvoering/ 
borging totale proces

Kosten neutrale 
kwalitatief 
hoogwaardige 
bodemverbeteraar



Wat is de meest waardevolle 
toepassing voor ons toekomst?


