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Mest: In veel gevallen blijft de paardenmest in de weide liggen en is dit 
al een behoorlijk hoge dosis waardoor extra bemesting overbodig wordt. 
Extra verse paardenmest toevoegen aan de paardenweide is in dit geval 
dus meestal overbodig en verhoogt het risico op wormbesmettingen.

Bemesting met paardenmest, bokashi of 
compost van paardenmest?



Bokashi (gefermenteerde mest): Paardenmest ruimen en zuurstofarm 
fermenteren met micro-organismen kan een goede toepassing zijn i.f.v. 
bemesting tuinbouw en moestuin, maar is vrij arbeidsintensief proces 
voor de particulieren paardenhouder en verminderd het risico op 
wormbesmetting niet bij toepassing in de paardenweide.

Bemesting met paardenmest, bokashi of 
compost van paardenmest?



Compost (blijft volgens de wet nog steeds mest of boerderijcompost): 
Paardenmest ruimen en in een zuurstof rijke omgeving composteren is 
een toepassing waarbij het risico op wormbesmetting beperkt wordt.
Via compost is het mogelijk om mineralen en sporenelementen toe te 
voegen aan de weide. Door het composteringsproces worden deze 
organisch gebonden en zo zijn ze optimaal opneembaar door de grassen
en kruiden op je weide en worden ze beschikbaar voor je paarden.

Bemesting met paardenmest, bokashi of 
compost van paardenmest?



Bemesting met paardenmest, bokashi of 
compost van paardenmest?
Compost:
• Luchtig
• Zuurstof
• Tot 70°C
• Slechts 30 à 50% 

blijft over 

Bokashi:
• Compact
• Geen zuurstof
• Omgevings-

temperatuur
• 90% blijft over

Grafiek: Agriton



Door een eenzijdige bemesting met kunstmest die vooral werkt op basis 
van aanvullen Stikstof (N), Fosfor (P) en Kalium (K) ontstaat er een 
uitputting van de andere mineralen en sporenelementen zoals zwavel 
Zwavel (S), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na), Koper (Cu), 
Kobalt (Co), Selenium (Se), Silicium (Si), Ijzer (Fe), Zink (Zn), Mangaan 
(Mn), Borium (B), Molybdeen (Mo). Deze zijn in minder grote mate nodig 
maar zijn essentieel voor de groei van de grassen en kruiden en dus ook 
voor de gezondheid van je paard. 

Waarom je paardenmest composteren?



• 72 bodemanalyses door Viva Concept genomen in 2019 
• voornamelijk bij particuliere paardenhouders weides van 0,5 tot 2 ha 
• In bijna alle  gevallen blijkt één of meerdere van de sporenelementen:
• extreem laag in bodemvoorraad te zijn 
• niet meer meetbaar aanwezig te zijn
• of niet opneembaar te zijn voor planten

Waarom je paardenmest composteren?



• Silicium uitgeput 2    (3%)
• Ijzer uitgeput 37 (51%)
• Zink uitgeput 14 (19%)
• Mangaan uitgeput 24 (33%)
• Koper uitgeput 12 (17%)
• Kobalt uitgeput 13 (18%)
• Borium uitgeput 4    (6%)
• Selenium uitgeput 18 (25%)

Waarom je paardenmest composteren?



Een kruidenrijk grasland op een bodem …
• met actief bodemleven 
• waarbij de mineralen in balans zijn
• waarbij de sporenelementen niet uitgeput 
… maakt dure voedingssupplementen veelal overbodig. 
Door paardenmest te composteren en opnieuw aan te wenden voor de 
bemesting van je weide voed je het bodemleven en sluit je de kringloop 
van mineralen en sporenelementen.

Waarom je paardenmest composteren?



Door gebruik te maken van compost als bodemverbeteraar zorg je voor 
de vorming van een goede bodemstructuur. 
Hierdoor krijgt je weide een beter bufferend vermogen voor water en 
nutriënten, waardoor deze beter bestand is tegen lange droge periodes.

Waarom je paardenmest composteren?



Door te keren op een professionele manier
• Belangrijk hierbij is dat de hoop

gekeerd wordt op 65°C om
verbranding te voorkomen.

Door een jaar te laten rusten
• Belangrijk hierbij is dat de hoop zo 

opgebouwd wordt om verbranding 
of verrotting te voorkomen.

Hoe kan je paardenmest composteren?
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20 cm zuurstofdoorlatende en absorberende strooisellaag
• Houtsnippers
• Stro 
• Ander bruin materiaal

Wat moet er onder de composthoop?



Paardenmest is één van de beste producten om compost van te maken. 
Samen met wat stro, gedroogde bladeren en/of houtsnippers bekom je 
de ideale bodemverbeteraar.

Wat mag er in de composthoop?

Groen materiaal Bruin materiaal
Paardenmest 25:1 Hooi 25:1
Onkruid 30:1 Stro 100:1
Verse bladeren 30:1 Gedroogde bladeren 50:1
Keukenafval 25:1 Gedroogde gewassen 75:1
Gemaaid gras 12:1 Houtsnippers 100-500:1



Een compostdoek!
• Voorkomt uitdroging
• Voorkomt insijpeling van regenwater
• Voorkomt onkruid in de 2de fase

Wat moet er over de composthoop?



Bodemcontact is essentieel voor een goed werkende composthoop. 
Aangezien wettelijk niet toegestaan, is het dus goed dat er wat leem of 
klei mee in de hoop gaat door mestruimen op een leem of kleigrond.
Indien de mest van nature niet verrijkt is met leem of klei (bijvoorbeeld 
bij het ruimen van mest op een zandgrond, is het toevoegen van 
kleimeneralen het overwegen waard. 

Wat leem of klei toevoegen?
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Mineralen en sporenelementen die gebonden worden aan organische 
stof zijn nutriënten voor de planten. Natuurlijke bodemverbeteraars mee 
door het composteringsproces laten gaan zorgt voor de beste efficiëntie. 
Zo heb je minder bodemverbeteraars nodig en worden de mineralen en 
sporenelementen zo maximaal mogelijk organische gebonden.
• Basaltmeel
• Lavameel
• Gips

Hoe sporenelementen aanvullen met 
producten van natuurlijke oorsprong?



Niet te nat – niet te droog
• Absorberende strooisellaag
• Compostdoek
Voldoende zuurstof
• Mest niet aanrijden 
• Luchtig opbouwen tot max. 150 cm hoog en 300 cm breed
• Niet luchtdicht afsluiten met plastiek of betonnen muren

Wat is er belangrijk bij het composteren?



Hoe kan je bokashi maken?
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