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Abstract
Fungi Factory draagt bij aan een circulaire economie door koffiedik van lokale ondernemers te
gebruiken bij de oesterzwamkweek. Om de cirkel te sluiten moet het restproduct van deze
kweek, het gebruikte koffiedik-oesterzwamsubstraat, gerecycled worden. In dit onderzoek zijn
door middel van diverse experimenten met tomaat en sla op twee locaties de
toepassingsmogelijkheden bestudeerd van dit substraat als bodemverbeteraar en meststof.
Hierbij zijn de effecten van het ongecomposteerd verse substraat en het gecomposteerde
substraat op de plantontwikkeling in verschillende hoeveelheden en mate van compostering
onderzocht. In de kassen van de Botanische Tuinen is gekeken naar de vroege ontwikkeling van
tomaat in potgrond, terwijl in de kassen van de Koningshof de volledige ontwikkeling van tomaat
en sla is bestudeerd in kasgrond. Uit deze experimenten is gebleken dat zowel vers als
gecomposteerd substraat het bodemleven van potgrond verhogen, waarbij een hoge
concentratie vers substraat voor het meeste bodemleven zorgt. Bij de vroege ontwikkeling van
tomaat resulteert een hoge concentratie vers substraat ook in een verhoogde scheutgroei en
aanmaak van zijwortels bij de tomatenplant, terwijl een lage hoeveelheid gecomposteerd
substraat al hetzelfde effect heeft. Het positieve effect van het gecomposteerde substraat op de
tomaatontwikkeling wordt verder vergroot door een verhoogde concentratie gecomposteerd
substraat. Daarbij zorgt een lange composteringstijd van het substraat voor een sterk verhoogde
zijwortelaanmaak van de plant. In de late ontwikkeling van de tomatenplant blijkt het verse
substraat de trossen per plant te verminderen waardoor de opbrengst van de planten is
verlaagd. Tijdens de volledige ontwikkeling van sla zorgen zowel vers als gecomposteerd
substraat voor een verlaagde groei van de slakrop, waarbij het negatieve effect van het verse
substraat zo sterk is dat de kroppen niet geschikt zijn om te oogsten. Kortom, uit dit onderzoek
blijkt dat het verse substraat in grote hoeveelheden het meest geschikt is als bodemverbeteraar,
terwijl substraat dat minimaal enkele maanden gecomposteerd is ook bij een lage hoeveelheid al
de ontwikkeling van gewassen stimuleert. Hier staat tegenover dat de oogst van gewassen door
het substraat achteruit gaat, voornamelijk door het verse substraat. Dit onderzoek is uitgevoerd
in het eerste half jaar van een tweejarig onderzoeksproject en toekomstige experimenten zullen
de overige factoren en het langetermijneffect van het substraat als bodemverbeteraar en
meststof in kaart brengen.
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Publiekssamenvatting
We produceren met elkaar steeds meer afval. Dit is zonde, want het meeste afval kan goed
hergebruikt worden. Een goede oplossing tegen deze afvalberg is het creëren van een circulaire
economie. In een circulaire economie draait alles om hergebruiken en wordt geen afval
geproduceerd omdat alles opnieuw gebruikt kan worden. Wat voor de één afval is, is voor de
ander een waardevolle grondstof. Fungi Factory streeft via samenwerking naar een gezonde stad
zonder afval. Ze halen koffiedik op bij lokale ondernemers en gebruiken dit voor het kweken van
oesterzwammen. Op die manier zorgen ze ervoor dat een afvalstroom wordt omgezet in een
hoogwaardig product. Ze willen dit graag een stap verder nemen door het hergebruiken van hun
eigen afvalstroom, het gebruikte koffiedik-oesterzwamsubstraat. Dit substraat is de mix met
koffiedik waar de oesterzwammen op groeien en wat overblijft nadat de zwammen zijn geoogst.
Mijn onderzoek focust op de toepassingen van ongecomposteerd vers en gecomposteerd
substraat in onze voedselteelt. Hiervoor zijn experimenten uitgevoerd met tomaat en sla op twee
locaties. In de kassen van de Botanische Tuinen is eerst gekeken naar het effect van het
substraat op nog jonge tomatenplanten. De kiemplanten van tomaten zijn bemest met
verschillende hoeveelheden substraat en substraat dat in verschillende mate is gecomposteerd.
Ook het bodemleven van de potgrond is geanalyseerd met verschillende hoeveelheden
substraat. Vervolgens is gekeken naar de late ontwikkeling en de oogst van tomaat en sla in de
kassen van de Koningshof. Vers en gecomposteerd substraat verhogen beide het bodemleven
van potgrond. Daarbij zorgt een grote hoeveelheid vers substraat voor het meeste bodemleven.
De ontwikkeling van de jonge tomatenplanten wordt ook verbeterd door toevoeging van het
substraat. Met een kleine hoeveelheid gecomposteerd substraat groeien de kiemplanten al beter
dan zonder het substraat. De vroege plantontwikkeling neemt ook toe naarmate de hoeveelheid
gecomposteerd substraat toeneemt. Het verse substraat heeft pas een positief effect bij een
grote hoeveelheid. Hiernaast zorgt enkele maanden compostering al voor een betere
plantengroei dan met vers substraat. Hoe langer het substraat is gecomposteerd, des te beter
kunnen de kiemplanten erop groeien. Toch blijkt het substraat de oogst van tomaat en sla te
verlagen in de groeikas. De tomatenplanten op het verse substraat produceren minder trossen.
Hierdoor verlaagt de opbrengst per plant. Tijdens de volledige ontwikkeling van sla zorgt het
gecomposteerde substraat voor een verlaagde oogst. De slakroppen op het verse substraat
blijven zo klein dat ze niet geschikt zijn om te oogsten. Kortom, het substraat verbetert het
bodemleven en de vroege ontwikkeling van de planten. Aan de andere kant verlaagt het
substraat de oogst van de planten. Voordat het substraat toegepast kan worden in de
voedselteelt zal meer onderzoek gedaan moeten worden. Dit onderzoek is uitgevoerd in het
eerste half jaar van een tweejarig onderzoeksproject. Toekomstige experimenten zullen de
overige factoren en het langetermijneffect van het substraat als bodemverbeteraar en meststof in
kaart brengen.
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1. Inleiding
1.1. Opdrachtgever, Opdracht en Doel

Sinds de opkomst van de consumptiemaatschappij in de roaring twenties van de Verenigde
Staten, spreidt deze consumptiemaatschappij zich uit over de rest van de wereld. Dankzij de
massale consumptie van producten en diensten, de continue aanwezigheid van reclame, en de
beschikbaarheid van talloze luxeproducten, produceren we een steeds grotere afvalberg, terwijl
onze grondstoffen op beginnen te raken. Hier moet verandering in komen. Langzamerhand
wordt de bewustwording voor een duurzamer leven verspreid over de wereld en dit leidt tot de
opkomst van de circulaire economie. Een circulaire economie draait om het optimaal inzetten en
hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen. Fungi
Factory maakt zich sterk voor deze circulaire economie. Zij halen met de bakfiets koffiedik op bij
lokale cafés en restaurants en gebruiken dit om oesterzwammen op te kweken. Deze
oesterzwammen worden lokaal verkocht of verwerkt tot producten zoals veganistische
bitterballen of kroketten. Op deze manier upgraden zij stedelijk afval, het koffiedik, naar een
hoogwaardige grondstof voor de lokale voedselteelt. Echter heeft Fungi Factory met deze
oesterzwamkweek weer haar eigen afvalstroom, namelijk het gebruikte substraat. Dit substraat is
wat overblijft nadat de oesterzwammen geoogst zijn; een mix van koffiedik, houtpellets,
calciumcarbonaat en sorghumkorrels dat is doorgroeid met het mycelium van de oesterzwam.
Tot op heden is dit substraat alleen op kleine schaal in een moestuin verwerkt door Fungi Factory
met goede resultaten. Dit heeft hen op het idee gebracht om de toepassingen van het substraat
bij voedselteelt verder uit te zoeken. Hiervoor is begin 2021 een tweejarig-onderzoeksproject
gestart naar de toepassingsmogelijkheden van dit gebruikte koffiedik-oesterzwamsubstraat. Het
ultieme doel is om het substraat op grote schaal te kunnen gebruiken in de voedselteelt zodat
ook deze reststroom omgezet kan worden van afval naar waardevolle grondstof. Daarbij zorgt
chemische bemesting voor een verlaagde bodemvruchtbaarheid en een verstoord ecosysteem
in de omgeving. Deze reststroom is een goede optie voor een nieuwe natuurlijke bemesting
zonder schadelijke gevolgen en een langdurige positieve werking. Dit rapport omvat de
bevindingen van het eerste half jaar onderzoek met betrekking tot het testen van het substraat
als meststof en mogelijk bodemverbeteraar. Het onderzoekstraject wordt toegelicht, de
resultaten worden gepresenteerd en de bevindingen worden vervolgens bediscussieerd.
Daarnaast wordt advies aangedragen naar het vervolgonderzoek binnen dit project.

1.2. Onderzoeksopzet
Uit de pilotexperimenten van Fungi Factory in de moestuin blijkt dat ongecomposteerd vers
substraat zorgt voor goed groeiende planten met goede opbrengst. Daarnaast blijkt dat tijdens
compostering van het verse substraat binnen een paar dagen al veel wormen in het substraat
zaten. Deze bevindingen geven het vermoeden dat het substraat, zij het in verse of
gecomposteerde vorm, als meststof en mogelijk zelfs als bodemverbeteraar gebruikt zou kunnen
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worden. Om verder inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het substraat in de voedselteelt,
zijn een aantal experimenten opgesteld om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

● Wat zijn de effecten van vers en gecomposteerd substraat op het bodemleven?
● Wat zijn de effecten van vers en gecomposteerd substraat op de ontwikkeling en de

opbrengst van de plant?
● Wat zijn de mogelijke verschillen tussen de effecten van vers en gecomposteerd

substraat op de ontwikkeling en de opbrengst van de plant?
● Welk effect hebben de hoeveelheid substraat en de mate van compostering op

plantengroei?

De invloed van het substraat op plantengroei is onderzocht door middel van de modelgewassen
tomaat en sla op twee locaties, de Botanisch Tuinen en de Koningshof, beide te Utrecht. In de
onderzoekkassen van de Botanische Tuinen is de invloed van het substraat op de vroege
ontwikkeling van de plant onderzocht door tomatenzaailingen op te groeien in grond gemixt met
zowel vers als gecomposteerd substraat. In de kassen van de Koningshof is de invloed op de
gehele ontwikkeling van de plant, inclusief de opbrengst, onderzocht door sla en tomaat te
groeien op grond waar de jaarlijkse bemesting vervangen is door vers of gecomposteerd
substraat.

1.3. Randvoorwaarden
De opdrachtgever, Fungi Factory, wil graag dat dit onderzoek goed overgedragen kan worden
aan de personen die betrokken zullen zijn bij het vervolg van het tweejarig-onderzoeksproject.
Dit zal een combinatie zijn van studenten en personen zonder een wetenschappelijke
achtergrond. Het is daarom van belang dat dit onderzoeksverslag door iedereen kan worden
begrepen, ideeën voor vervolgonderzoeken worden aangedragen en de gebruikte protocollen
worden gedeeld. Voor het inhoudelijke deel van het onderzoek is Fungi Factory geïnteresseerd
of hun eigen bevindingen wetenschappelijk bevestigd kunnen worden en willen ze graag of het
substraat invloed heeft op het bodemleven.

1.4. Leeswijzer
In het tweede hoofdstuk wordt de methodiek die gebruikt is voor de experimenten gedurende
het onderzoek toegelicht. In het derde hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd die
voortgekomen zijn uit de experimenten. Vervolgens worden in het vierde hoofdstuk de sterke en
zwakke punten van het onderzoek behandeld en worden de resultaten in perspectief geplaatst.
In het vijfde worden suggesties aangedragen voor vervolgonderzoeken.
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2. Methodes
In de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht werden twee experimenten uitgevoerd om
het effect op de vroege ontwikkeling van tomaat te bepalen. Het hoeveelheid-experiment is
uitgevoerd om het effect van het soort substraat (vers of gecomposteerd) en de hoeveelheid
substraat in kaart te brengen. Volgens dezelfde experimentele opzet is daarna het
compostering-experiment gedaan om te bepalen of de mate van compostering van belang is
voor de vroege ontwikkeling van tomaat. Tenslotte werden in de kassen van de Koningshof
gewassen geplant om meer inzicht te krijgen in de gehele ontwikkeling en ook de opbrengst van
gewassen, in dit geval tomaat en sla.

2.1. Algemeen
Deze onderdelen van de methode zijn van toepassing op alle experimenten in het onderzoek.

Substraat - Het gebruikte substraat is het restproduct van oesterzwamproductie van Fungi
Factory, gevestigd in de Botanische Tuinen te Utrecht. Het substraat is een combinatie van
koffiedik uit lokale restaurants en cafés, houtpellets, Imerys calciumcarbonaat en sorghumkorrels,
dat doorgroeid is met oesterzwam waar niet meer geoogst van kan worden. Tijdens dit
onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen vers en gecomposteerd substraat. Het verse
substraat komt rechtstreeks uit de zakken die overblijven na de oogst van de oesterzwammen.
Tijdens de experimenten werden meerdere zakken zo goed mogelijk gemixt om mogelijke
effecten van de verschillen per zak te elimineren. Het gecomposteerde substraat is uit de zakken
gehaald en heeft daarna de tijd gehad om in de buitenlucht in een compostbak te rusten. De
compostbakken stonden in verbinding met de bodem eronder zodat wormen bij het substraat
konden.

Data-analyse - Voor data-analyse is RStudio gebruikt, versie 1.4.1717. Data is geanalyseerd met
ANOVA en de gemiddelden werden gescheiden door middel van de Tukey HSD post hoc test
met een p-waarde ≤ 0,05.

2.2. Hoeveelheid- en Compostering-Experiment Tomaat - Botanische
Tuinen
In de onderzoekkassen van de Botanische Tuinen in Utrecht werden twee experimenten
uitgevoerd die betrekking hebben op het effect van het substraat op de vroege ontwikkeling van
tomaat. Het ene experiment, het ‘hoeveelheid-experiment’, is gebruikt om te onderzoeken of de
hoeveelheid toegevoegd gecomposteerd substraat invloed heeft op de plantengroei (visuele
impressie zie Fig. A1). Het andere experiment, het ‘compostering-experiment’, geeft inzicht in het
effect van de mate van substraatcompostering op de vroege plantengroei (visuele impressie zie
Fig. A6). De methodes van beide experimenten zijn op veel vlakken gelijk, dus zullen de
verschillen indien nodig in de methode worden benoemd.
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Grondbehandeling - De gebruikte grond komt uit de grijze bak op de gang in de kassen van de
Botanische Tuinen te Utrecht. Dit is een zure en vrij arme grond. Het verse substraat komt
rechtstreeks uit de zwarte kweekzakken een week na de oesterzwamoogst. Voor de positieve
controle is Culterra meststof gebruikt (NPK=10+4+6). Dit bestaat uit een mix van dierlijke en
plantaardige grondstoffen die in hun uitgebalanceerde samenstelling een optimale voedingsbron
vormen voor alle planten en bloemen.
● Hoeveelheid-experiment: Het gecomposteerde substraat heeft bijna twee maanden in de

buitenlucht gecomposteerd (wekelijks omgeschept en indien nodig bewaterd). De
grondbehandelingen (5V, 10V, 25V, 5C, 10C en 25C) bestaan uit vers substraat en een kleine
twee maanden gecomposteerd substraat met de volumeverhoudingen 5%, 10% en 25% die
met de hand werden gemengd in een grote bak met de grond (95%, 90% en 75% grond,
respectievelijk) voor 20 potten per behandeling, 10 voor elk tijdspunt. Voor de positieve
controle is voor elke pot 8 gram Culterra meststof opgelost in 50 mL kraanwater en
vervolgens aan de kiemplanten toegevoegd na verspenen.

● Compostering-experiment: Het gecomposteerde substraat heeft één maand, drie maanden of
meer dan een jaar in de buitenlucht gecomposteerd. De één- en drie-maanden-compost is
wekelijks omgeschept en indien nodig bewaterd. De grondbehandelingen bestaan uit één
maand, drie maanden en meer dan twaalf maanden gecomposteerd substraat (1M, 3M en
>12M, respectievelijk; Fig. A5) die in de volumeverhouding van 50% met de hand werden
gemengd in een grote bak met 50% grond voor 10 potten per behandeling. Voor de positieve
controle is 8 gram Culterra meststof gemengd met de grond van elke pot voorafgaande aan
het verspenen.

Alle grondbehandelingen werden 2x gezeefd met een maas van 1 cm voor 10 seconden om grote
stukken te verwijderen. Gelabelde 9*9*10 cm potten werden tot de rand gevuld met de
bijbehorende grondbehandeling en het gewicht van elke gevulde pot is naderhand gewogen
zodat de potten binnen elke behandeling evenveel grond bevatten.

Tomaat - De Bolster Tomaat 'Bolstar Granda' (Solanum lycopersicum L., EAN: 8717202605293) is
gebruikt voor dit kasexperiment. Dit is een eenjarig tomatenras dat resistent is tegen het
tomaten-mozaïekvirus en Fulvia fulvum (stammen A t/m E) en geschikt is om te groeien in een
pot.

Ontkiemen - De tomaatzaden werden met een vochtig kwastje ca. 3 cm uit elkaar gezaaid in met
water verzadigd perliet in een zwarte groeibak met doorzichtige deksel. De groeibak is in kas 26
van de Botanische Tuinen geplaatst bij 24 °C met 16u licht per dag (06:00-22:00). Na 5 dagen
werden de eerste kiemplanten waargenomen. Gedurende de gehele kiemperiode is het perliet
vochtig gehouden met kraanwater totdat de kiemplanten groot genoeg waren gegroeid om
verspeend te worden.

Verspenen - De kiemplanten werden verspeend na het vormen van de twee eerste bladeren,
circa twee weken na ontkieming. Door gebruik te maken van perliet waren de zaden makkelijk te
verspenen omdat de wortels makkelijk loskomen uit het perliet. De lengte van de scheut en de
wortel werden gemeten vooraf aan het verspenen. De kiemplanten werden tot aan de
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kiembladen in de grond geplaatst en vervolgens direct bewaterd met kraanwater. De
hoeveelheid water voor de eerste bewatering is a�ankelijk geweest van het drogestofgehalte in
de grondbehandeling (zie tabel A1). Drogestofgehalte van de grond, het verse en
gecomposteerde substraat is gemeten door 10 gram te drogen in een open petrischaal bij 60 °C
voor minimaal 16 uur. Het drogestofgehalte is bepaald aan de hand van het overgebleven
gewicht.

● Hoeveelheid-experiment: Verspenen heeft plaatsgevonden 18 dagen na zaaien.
● Compostering-experiment: Verspenen heeft plaatsgevonden 21 dagen na zaaien.

Groeicondities - De potten met bewaterde kiemplanten werden in potschotels geplaatst en
random over grotere bakken verdeeld. Deze bakken werden in kas 0.26 van de Botanische
Tuinen geplaatst bij 24 °C (dag en nacht) met 16u licht per dag (06:00-22:00). De planten werden
drie keer per week bewaterd met 50 mL kraanwater en de grotere bakken werden op dezelfde
dagen geroteerd om zo de invloed van locatie in de kas te elimineren. De planten die tijdens de
groeiperiode verwelkten, werden uit de dataset verwijderd.

● Hoeveelheid-experiment: De eerste anderhalve week is het water aan de bovenkant van
de pot toegevoegd, daarna aan de onderkant van de pot in de potschotel.

● Compostering-experiment: Bewatering is gedurende de hele groeiperiode gegeven in de
potschotel aan de onderkant van de pot.

Oogsten en meten - De pot is op de zijkant gehouden terwijl de losse aarde werd losgeschud.
De grond rondom de wortels is zo voorzichtig mogelijk verwijderd om de wortels zo min mogelijk
te beschadigen. De lengte, het versgewicht en het drooggewicht van de scheut en de wortel is
voor elke plant genoteerd. De wortel is van de scheut gescheiden op de bodemlijn. Het
plantmateriaal is op 60 °C voor minimaal 16 uur gedroogd om vervolgens de droge biomassa te
meten.

● Hoeveelheid-experiment: De tomatenplanten werden geoogst en gemeten na 40 dagen
(eerste tijdspunt) en 55 dagen (tweede tijdspunt) vanaf het inzaaien. Eén van de planten
van de 10% gecomposteerd substraat (10C) behandeling is uit de dataset verwijderd
omdat de plant een afwijkend fenotype vertoonde met veel zijtakken en abnormaal
gevormde bladeren met gele plekken (Fig. A4).

● Compostering-experiment: De tomatenplanten werden geoogst en gemeten na 42 dagen
vanaf het inzaaien. De wortels werden voorzichtig afgeborsteld met een zachte borstel
om de grond van de wortels te verwijderen.

Bodemleven - Het bodemleven van de grondbehandelingen na het oogsten van het tweede
tijdspunt van het hoeveelheid-experiment (na 55 dagen groei) is gemeten met de
  BodemlevenMonitor door het Eurofins Agro laboratorium in Wageningen. Na het oogsten van het
tweede tijdspunt werden alle potten per grondbehandeling gemengd en hiervan werden 1 L
grondmonsters genomen en in een speciale grondmonsterzak gedaan. Een dag later heeft
Eurofins de monsters opgehaald voor analyse in hun lab. Zij maken gebruik van
gaschromatografie voor een analyse van de vetzuren in de celmembranen van levende
micro-organismen. Deze methode is geaccrediteerd door Raad van Accreditatie. Door de
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samenstelling van deze vetzuren te meten kan een vingerafdruk van de microbiële
gemeenschap worden gegeven. Alle verrichtingen werden binnen de gestelde
houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd.

2.3. Tomaat en Sla Ontwikkeling - Koningshof
Locatie - De Koningshof is een stadslandbouwinitiatief aan de oostelijke rand van Utrecht in
Nederland. Dit historische tuindersgebied ligt aan het stroomgebied van de Kromme Rijn en de
schootsvelden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Gedurende het hele jaar worden hier in
kassen een ruime variatie aan gewassen gekweekt voor lokale verkoop. De bodem van de
kassen is een rivierklei-leemgrond met een open bodem en staat dus in verbinding met de
buitenwereld.

Gewas - Op de Koningshof werden tomaat en sla intensief gemonitord tot aan de oogst van de
plant. De gewone rode ronde tomaat is gebruikt voor dit experiment en dit is een tomatensoort
die zeer smaakvolle en sappige vruchten geeft. Voor de sla is een combinatie van verschillende
slasoorten gebruikt, namelijk kropsla, eikenbladsla, groene eikenbladsla, en groene en rode
krulsla. De gewassen waren bij bestelling al op een grootte die makkelijk te planten is: de
tomatenplanten waren een kleine halve meter hoog (6-8 weken oud) en de eerste bloemen
werden al zichtbaar, en de slaplanten waren net ontkiemd dus net enkele centimeters groot. Voor
de tomaat werden zes planten per grondbehandeling gemonitord. Voor de sla in begin april
werden circa 25 planten per grondbehandeling gemeten en voor de sla in begin mei tussen de
20 en 50 planten per grondbehandeling.

Grondbehandeling - In totaal werden drie kappen van circa 3x20m in de kas van de Koningshof
gebruikt voor het experiment. De eerste kap werd niet bemest, de tweede kap werd bemest
zoals gebruikelijk en de derde kap werd voor twee derde van het oppervlakte met
ongecomposteerd vers substraat behandeld en voor een derde met gecomposteerd substraat
(visuele impressie zie Fig. A9). De grondbehandelingen werden van elkaar gescheiden met
wortelbegrenzer, circa 35 cm ingegraven in de grond. De gebruikelijke bemesting bestaat uit een
eenmalige bemesting van vijf kruiwagens mest van kippen en schapen die een jaar heeft kunnen
rusten. De mest is verspreid over een hele kap (60 m2) en vervolgens met een frees door de
grond gefreesd tot ca. 20 cm diep. Een laag van 5-10 cm ongecomposteerd vers substraat is over
twee derde van een andere kap verspreid (40 m2) en ook door de grond gefreesd. De grond
zonder bemesting is ook gefreesd om de bewerking van alle grondbehandelingen gelijk te
houden. De grondbehandelingen van de kappen hebben plaatsgevonden drie weken voordat de
tomaat en de sla in begin april werden geplant. De grondbehandeling met gecomposteerd
substraat voor de sla van begin mei is twee weken vooraf aan het planten in de grond gefreesd
(laag van 5-10 cm op 20 m2).

Groeien - De tomatenplanten werden circa een meter en de slaplanten 25-30 cm uit elkaar
geplant. De gewassen werden gegroeid zonder temperatuur- of luchtvochtigheidregulatie. De
temperatuur in de kas is gemiddeld 5-10 °C hoger dan de buitentemperatuur. Bewatering van de
gewassen is gedaan door de Koningshof, indien nodig, met veel water in één keer zodat daarna
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het grondwater kan worden opgenomen. Halverwege de groeiperiode van de tomatenplanten is
insectenbestrijding geplaatst verspreid tussen de gewassen, namelijk swirski ulti-mite en enstrip,
beide van Koppert. Gele vangplaten tegen insecten hangen standaard in de kas.

Oogsten en meten - De tomatenplanten hebben 15 weken gegroeid totdat de oogstmeting is
gedaan. De slaplanten van begin april waren na vijf weken volgroeid en de slaplanten van begin
mei na vier weken. De hoogte van de tomatenplanten is met een rolbandmaat gemeten van de
grond tot het hoogste punt van de plant. De vruchten van de plant werden geteld vanaf het
moment dat de beginnende vrucht groter dan 0.5 cm in diameter is gegroeid. De trossen van de
plant werden geteld vanaf het moment dat de bloemen zichtbaar waren in die tros. De diameter
van de vruchten voor de opbrengst is gemeten met een liniaal vanaf het moment dat de vrucht
begint te rijpen. Dit houdt in wanneer de vrucht van groen naar oranje begint te kleuren. ImageJ
(v. 1.53a) is gebruikt om de kropgrootte van de sla te meten aan de hand van foto’s met een
rolbandmaat als referentie.
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3. Resultaten
De resultaten volgen de ontwikkeling van de tomatenplant. Als eerste wordt het bodemleven
behandeld van de grondbehandelingen van het hoeveelheid-experiment in de Botanische
Tuinen. Vervolgens worden de verschillen besproken tussen vers en gecomposteerd substraat
en welk effect de hoeveelheid substraat heeft op de vroege ontwikkeling van de tomatenplant.
Als derde wordt gekeken naar het effect van de mate van compostering van het substraat in het
compostering-experiment, opnieuw op de vroege ontwikkeling van de tomatenplant. Het vierde
resultaat focust op de latere ontwikkeling en de opbrengst van de tomatenplant. Als laatste is
gekeken naar het effect van het substraat op een ander gewas, namelijk sla. Deze laatste twee
experimenten voor de volledige ontwikkeling van tomaat en sla zijn uitgevoerd in de kassen van
de Koningshof te Utrecht. Voor deze kasgrond is geen bodemlevenonderzoek gedaan.

3.1. Effect Substraat op Bodemleven Potgrond
De potgrond van de grondbehandelingen uit het hoeveelheid-experiment is na het tweede
tijdspunt gemonsterd voor de BodemlevenMonitor van het Eurofins Agro laboratorium. Uit deze
bodemlevenanalyse is gebleken dat de toevoeging van zowel ongecomposteerd vers substraat
als gecomposteerd substraat een positieve invloed heeft op het bodemleven van de grond (Tab.
1). Een kleine hoeveelheid substraat blijkt al voldoende te zijn om de ontwikkeling van zowel
bacteriën als schimmels te stimuleren en dit effect wordt sterker naarmate de hoeveelheid
substraat toeneemt. Bij de lage hoeveelheden substraat (5% en 10%) maakt het voor stimulering
van bacteriën niet uit of vers of gecomposteerd substraat wordt toegevoegd aan de grond, terwijl
schimmels meer gestimuleerd worden door gecomposteerd dan door vers substraat. Bij 25%
substraat, daarentegen, heeft het verse substraat een positievere werking dan het
gecomposteerde substraat op zowel de bacteriën als de schimmels. Ook de flinke toename in
protozoa komt overeen met de toename in bacteriën, aangezien protozoa bacteriën a�reken en
zo nutriënten beschikbaar maken voor de plant. Dit zou betekenen dat een grotere hoeveelheid
vers substraat het meeste bijdraagt aan het bodemleven.

Zowel de Grampositieve als de Gramnegatieve bacteriën zijn verhoogd door beide soorten
substraat. De verhouding van Gramnegatieve en Grampositieve bacteriën daalt naarmate de
hoeveelheid substraat toeneemt, al blijft de waarde ‘hoog’ voor potgrond. Een hoge
Gram+/Gram- ratio duidt erop dat de behandelingen geen stress veroorzaken voor het
bodemleven. Bij stress, zoals pesticiden of zware metalen, kunnen Gramnegatieve bacteriën
door de aanwezigheid van een buitenmembraan beter overleven dan de Grampositieve
bacteriën. Dit zou de ratio verlagen. De enige parameter die door de toevoeging van substraat
verlaagd wordt van ‘hoog’ naar ‘gemiddeld’ is de PLFA-diversiteit, een indicator voor de stabiliteit
en weerbaarheid van het bodemleven. Waarschijnlijk is dit toe te wijden aan de relatief grote
toevoeging van de oesterzwamschimmel in het substraat dat zorgt voor een lagere diversiteit
van fosfolipiden. De schimmel/bacterie ratio voor organisch gebonden koolstof neemt toe
naarmate de hoeveelheid substraat stijgt, waarbij de ratio met gecomposteerd substraat meer
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toeneemt dan met ongecomposteerd vers substraat (Tab. 2). De relatieve verhoogde toename
van schimmelbiomassa is een indicatie van een stabieler wordend ecosysteem, waarbij het
gecomposteerde substraat bij een lage hoeveelheid al effect heeft en het verse substraat pas bij
een hoge hoeveelheid.

Tabel 1. Bodemleven parameters van de grondbehandelingen na 55 dagen tomatengroei (na het
tweede tijdspunt van het hoeveelheid-experiment). Onder de gemeten waardes staat een indicatie van de
gemeten waarde vergeleken met reguliere potgrond volgens het Eurofins Agro laboratorium.
Grondbehandeling a�ortingen: GM = Geen beMesting, 5C = 5% twee maanden geComposteerd substraat,
10C = 10% twee maanden geComposteerd substraat, 25C = 25% twee maanden geComposteerd substraat,
5V = 5% ongecomposteerd Vers substraat, 10V = 10% ongecomposteerd Vers substraat, 25V = 25%
ongecomposteerd Vers substraat. PLFA = Phospholipid Fatty Acids. De grondmonsters zijn genomen op
22 juli en de analyse is uitgevoerd door Eurofins Agro laboratorium.

in mg PLFA/kg GM 5C 5V 10C 10V 25C 25V

Microbiële biomassa 70 90 80 90 90 110 160

hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog

Totaal bacteriën 60 80 80 80 80 100 140

vrij hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog

Grampositief (+) 30 38 35 38 36 39 50

hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog

Actinomyceten 6 8 7 8 8 8 11

hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog

Gramnegatief (-) 30 43 41 46 46 60 80

vrij hoog hoog vrij hoog hoog hoog hoog hoog

Totaal schimmels 18 31 23 36 30 50 60

vrij hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog

Arbusculaire
mycorrhiza

9 12 11 12 12 13 18

hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog

Overige
schimmels

9 20 12 23 18 36 39

gemiddeld hoog vrij hoog hoog hoog hoog hoog

Protozoa 1.97 2.68 2.66 2.86 3.35 3.63 6.9

vrij hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog

Gram+/Gram- ratio 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7

hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog

PLFA diversiteit
(Shannon-index)

3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3 3

hoog vrij hoog vrij hoog vrij hoog vrij hoog gemiddeld gemiddeld
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Tabel 2. Organisch gebonden koolstof in micro-organismen voor elke grondbehandeling na 55 dagen
tomatengroei. Grondbehandeling a�ortingen: GM = Geen beMesting, 5C = 5% twee maanden
geComposteerd substraat, 10C = 10% twee maanden geComposteerd substraat, 25C = 25% twee maanden
geComposteerd substraat, 5V = 5% ongecomposteerd Vers substraat, 10V = 10% ongecomposteerd Vers
substraat, 25V = 25% ongecomposteerd Vers substraat. De grondmonsters zijn genomen op 22 juli en de
analyse is uitgevoerd door Eurofins Agro laboratorium.

in mg C/kg GM 5C 5V 10C 10V 25C 25V

Microbiële biomassa 1450 1930 1820 2020 1980 2330 3470

Bacteriële biomassa 570 770 720 800 770 900 1320

Schimmel biomassa 1130 1760 1410 1910 1720 2440 2990

Schimmel/bacterie
ratio

2.0 2.3 2.0 2.4 2.2 2.7 2.3

vrij hoog hoog vrij hoog hoog vrij hoog hoog hoog

3.2. Effect Hoeveelheid Substraat op Vroege Ontwikkeling Tomaat
Door middel van het toevoegen van vers of gecomposteerd substraat in verschillende
hoeveelheden is gekeken naar het effect van hoeveelheid substraat op de vroege ontwikkeling
van tomaat. De meting op het eerste tijdspunt is na 40 dagen groei geweest, het tweede
tijdspunt na 55 dagen. De zaailingen van het hoeveelheid- en het compostering-experiment zijn
bij het verspenen gemeten en alle grondbehandelingen van deze experimenten zijn gestart met
zaailingen van dezelfde grootte (Fig. A8). Helaas zijn alle zaailingen van de positieve controle
met de korrelmest in dit experiment verwelkt binnen enkele dagen na het verspenen. Het
oplossen van de korrels in het water is dus geen juiste methode gebleken voor de
korrelmestbehandeling.

Bij tomatenplanten van 40 dagen oud zijn enkele verschillen te zien in de ontwikkeling van de
plant door de soort en de hoeveelheid substraat (Fig. 1 en A2). Een hogere concentratie substraat
heeft als enige effect op de scheutgroei. Hierbij heeft bemesting met gecomposteerd substraat
een positief effect en ongecomposteerd vers substraat geen effect op de scheutontwikkeling
(Fig. 1A en 1D). Aangezien het aantal bladeren niet beïnvloed wordt door het gecomposteerde
substraat (Fig. 1C), maar het gecomposteerde substraat wel een positief effect heeft op de lengte
en het gewicht van de scheut (Fig. 1A en 1B), is het waarschijnlijk dat het gecomposteerde
substraat de bladgroei van de tomatenplant stimuleert waardoor de bladeren van de plant groter
worden. De ontwikkeling van het wortelstelsel wordt door zowel gecomposteerd als
ongecomposteerd vers substraat niet beïnvloed (Fig. 1B en 1E).
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Figuur 1. Scheut- en wortelstelselontwikkeling tomatenplant na 40 dagen (eerste tijdspunt). De groei in
cm en het vers- en drooggewicht in mg van het scheutmateriaal (stengel + blad) en wortelstelsel van de
tomatenplanten. (A) Toename van de scheutlengte in cm, (B) Drooggewicht van de scheut in mg, (C)
Gemiddeld aantal bladeren per plant, (D) Toename van de wortellengte in cm, (E) Drooggewicht van het
wortelstelsel in mg, (F) Scheut:wortel ratio van het drooggewicht van de plant. Grondbehandeling
a�ortingen: GM = Geen beMesting, 5V = 5% ongecomposteerd Vers substraat, 10V = 10%
ongecomposteerd Vers substraat, 25V = 25% ongecomposteerd Vers substraat, 5C = 5% twee maanden
geComposteerd substraat, 10C = 10% twee maanden geComposteerd substraat, 25C = 25% twee maanden
geComposteerd substraat. De gemiddelden van de grondbehandelingen in één staafdiagram die geen
letters delen zijn significant verschillend van elkaar door Tukey HSD met een p-waarde ≤ 0,05.
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Bij het tweede tijdspunt is opnieuw het positieve effect van het gecomposteerde substraat te
zien en ook het ongecomposteerd verse substraat heeft hier een effect op de tomatenplant (Fig.
A3). Het toevoegen van gecomposteerd substraat aan de potgrond heeft een duidelijk positief
effect op scheutgroei na 55 dagen. In tegenstelling tot het eerste tijdspunt hebben nu de lagere
hoeveelheden gecomposteerd substraat nu wel een positief effect op de ontwikkeling van de
scheut. Dit positieve effect op scheutgroei neemt toe naarmate de concentratie stijgt (Fig. 2A en
2B). Bij dit tweede tijdspunt is door toevoeging van een grotere hoeveelheid ongecomposteerd
verse substraat ook een positief effect waargenomen voor de ontwikkeling van de scheut. Toch
is het positieve effect van het gecomposteerde substraat op de scheutontwikkeling groter dan
het positieve effect van het ongecomposteerd verse substraat (Fig. 2A en 2B).

De ontwikkeling van het wortelstelsel wordt na deze langere groeiperiode wel beïnvloed door
een grotere hoeveelheid ongecomposteerd vers substraat. Bemesting met ongecomposteerd
vers substraat zorgt voor een verhoging van het vormen van zijwortels aangezien het
drooggewicht van de wortels wordt verhoogd (Fig. 2E) ondanks dat de groei van de wortels niet
toeneemt (Fig. 2D). Het gecomposteerde substraat heeft geen invloed op de lengte van de
wortels of de vorming van zijwortels (Fig. 2A en 2B).

Ook bij een langere groeiperiode heeft het substraat geen effect op het aantal bladeren per
plant (Fig. 2C). De verlaging van de wortel:scheut ratio door een verhoogde scheutgroei door het
gecomposteerde substraat duidt daarentegen wel op goede beschikbaarheid van nutriënten in
de bodem (Fig. 2F). Hierdoor focust de plant zich op het verkrijgen van lichtenergie van de zon
en niet op de competitie voor nutriënten in de bodem. Aangezien de wortel:scheut ratio tussen
de compostconcentraties niet verschilt, heeft de hoeveelheid gecomposteerd substraat verder
geen invloed op de mate van beschikbaarheid van de nutriënten, alleen de hoeveelheid
nutriënten in de bodem. Hetzelfde geldt voor de lagere concentraties van het ongecomposteerd
verse substraat. Kortom, terwijl de groei van de jong tomatenplant vordert, neemt het positieve
effect op de plantontwikkeling van het gecomposteerde substraat toe naarmate de hoeveelheid
gecomposteerd substraat stijgt. Ook een grote hoeveelheid ongecomposteerd vers substraat
zorgt voor een positief effect op tomaatontwikkeling in potgrond.
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Figuur 2. Scheut- en wortelstelselontwikkeling tomatenplant na 55 dagen (tweede tijdspunt). De groei
in cm en het vers- en drooggewicht in mg van het scheutmateriaal (stengel + blad) en wortelstelsel van de
tomatenplanten. (A) Toename van de scheutlengte in cm, (B) Drooggewicht van de scheut in mg, (C)
Gemiddeld aantal bladeren per plant, (D) Toename van de wortellengte in cm, (E) Drooggewicht van het
wortelstelsel in mg, (F) Scheut:wortel ratio van het drooggewicht van de plant. Grondbehandeling
a�ortingen: GM = Geen beMesting, 5V = 5% ongecomposteerd Vers substraat, 10V = 10%
ongecomposteerd Vers substraat, 25V = 25% ongecomposteerd Vers substraat, 5C = 5% twee maanden
geComposteerd substraat, 10C = 10% twee maanden geComposteerd substraat, 25C = 25% twee maanden
geComposteerd substraat. De gemiddelden van de grondbehandelingen in één staafdiagram die geen
letters delen zijn significant verschillend van elkaar door Tukey HSD met een p-waarde ≤ 0,05.
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3.3. Effect Mate van Compostering Substraat op Vroege Ontwikkeling
Tomaat
Door middel van het toevoegen van gecomposteerd substraat (één, drie en meer dan twaalf
maanden gecomposteerd) is gekeken naar het effect van de mate van compostering op de
vroege ontwikkeling van tomaat. Net zoals in het hoeveelheid-experiment zijn ook in het
compostering-experiment alle tomatenplanten van de positieve controle met de korrelmest
verwelkt enkele dagen na het verspenen. Blijkbaar is ook het mengen van de korrels door de
grond geen goede methode voor de korrelbemesting.

Bij de oogst van de tomatenplanten zijn enkele verschillen opvallend tussen de potgrond van de
grondbehandelingen. De drie-maanden-compost heeft duidelijk de meeste wormen per pot,
namelijk meer dan vijftien wormen per pot, zowel grote en kleine wormen, terwijl bij de
één-maand-compost per pot slechts enkele grote wormen te zien zijn. Daarnaast blijft de grond
van de één-maand-compost aan de wortels van de planten plakken door een natte kleiachtige
structuur van de grond. Doordat de meer-dan-twaalf-maanden-compost zichtbaar al een groter
wortelstelsel heeft blijft er meer zand op de wortels achter dan bij de andere
grondbehandelingen.

Figuur 3. Tomaat compostering-experiment per grondbehandeling na 42 dagen. Grondbehandelingen
van links naar rechts: korrelbemesting, geen bemesting, 50% één-maand-compost, 50%
drie-maand-compost en 50% meer-dan-twaalf-maanden-compost.

Bij het oogsten van de planten is visueel al te zien dat de grondbehandelingen effect hebben
gehad op de ontwikkeling van de tomatenplanten (Fig. 3, Fig. A7). Dit visuele beeld wordt
bevestigd door de analyse van de metingen en bevestigt dat de mate van compostering
belangrijk is voor de vroege ontwikkeling van tomaat. Hoe langer het substraat gecomposteerd
heeft, des te hoger de positieve invloed van het gecomposteerde substraat op de ontwikkeling
van de scheut (Fig. 4A en 4B). Naast dat alle mate van composteringen zorgen voor een grotere
plant, zorgt de compostering van het substraat ook voor meer bladeren aan de plant (Fig. 4C). In
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combinatie met het verhoogde scheutgewicht betekent dit dat de bladeren niet alleen in aantal
toenemen door toevoeging van gecomposteerd substraat, maar ook in grootte. Naarmate de
mate van compostering toeneemt, neemt ook het positieve effect van de bemesting toe.

De lichte toename van scheutgroei door de één-maand-compost (Fig. 4A) komt overeen met het
lichte positieve effect van het verse substraat in het tweede tijdspunt van het
hoeveelheid-experiment (Fig. 2A). Dit geeft aan dat één maand composteringstijd nog geen
verschil maakt vergeleken met het verse substraat voor de scheutgroei in de vroege
tomaatontwikkeling. Waar de drie-maanden-compost en de meer-dan-twaalf-maanden-compost
bij de scheutontwikkeling hetzelfde positieve effect hebben, is het effect op het wortelstelsel
verschillend tussen de twee composteringen (Fig. 4A, 4B, 4D en 4E). Alle compostbehandelingen
hebben geen effect op de lengte van de wortels, maar de meer-dan-twaalf-maanden-compost
heeft wel een duidelijk positief effect op het gewicht van het wortelstelsel (Fig. 4D en 4E). Hieruit
blijkt dat het toevoegen van meer-dan-twaalf-maanden-compost aan de potgrond een sterke
stimulering van de groei van zijwortels geeft vergeleken met de andere grondbehandelingen.

Bij bemesting met de drie-maanden-compost is de wortel:scheut ratio verlaagd door de toename
in scheutontwikkeling (Fig. 4A, 4B en 4F). Dit betekent dat de plant in de drie-maanden-compost
makkelijk nutriënten uit de bodem kan opnemen en energie steekt in de opname van
lichtenergie. De meer-dan-twaalf-maanden-compost zorgt voor een verhoogde wortel:scheut
ratio door de verhoogde ontwikkeling van het aantal zijwortels van de plant (Fig. 4E en 4F). Het
vergrootte wortelstelsel zorgt dat de plant makkelijk competitie kan aangaan voor nutriënten en
water tijdens een stressperiode (droogte of lage nutriënten in de bodem) (Bláha, 2021).
Meer-dan-twaalf-maanden-compost zorgt dus voor een gezondere plant door de
stressbestendigheid te verhogen. Kortom, een compostering van enkele maanden zorgt al voor
een verhoogde ontwikkeling van de jonge tomatenplanten. Daarbij zorgt een compostering van
meer dan een jaar niet alleen voor een verhoogde ontwikkeling, maar ook voor een
stressbestendige plant.
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Figuur 4. Scheut- en wortelstelselontwikkeling tomatenplant met gecomposteerd substraat na 42
dagen. De groei in cm, het vers- en drooggewicht in mg en het percentage drooggewicht van het
scheutmateriaal (stengel + blad) en wortelstelsel van de tomatenplanten. (A) Toename van de scheutlengte
in cm, (B) Drooggewicht van de scheut in mg, (C) Gemiddeld aantal bladeren per plant, (D) Toename van de
wortellengte in cm, (E) Drooggewicht van het wortelstelsel in mg, (F) Scheut:wortel ratio van het
drooggewicht van de plant. Grondbehandeling a�ortingen: GM = Geen beMesting, 1M = 50% één maand
gecomposteerd substraat, 3M = 50% drie maanden gecomposteerd substraat, >12M = 50% meer dan twaalf
maanden gecomposteerd substraat. De gemiddelden van de grondbehandelingen in één staafdiagram die
geen letters delen zijn significant verschillend van elkaar door Tukey HSD met een p-waarde ≤ 0,05.
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3.4. Effect Substraat op Late Ontwikkeling Tomaat
In de kassen van de Koningshof is het effect van vers substraat op de late ontwikkeling van
tomaat bestudeerd. De positieve controle in dit experiment is een bemesting van een mix van
kippen- en schapenmest. Vanaf het planten zijn de tomatenplanten gemonitord in groei en
opbrengst tot aan het eerste oogstmoment.

Ongecomposteerd vers substraat heeft nauwelijks effect op de ontwikkeling van de
tomatenplanten in de kassen van de Koningshof (Fig. 5). De bemesting met ongecomposteerd
vers substraat zorgt voor minder trossen en vruchten per plant (Fig. 5B en 5C). Hierdoor wordt
toch de opbrengst van de planten verlaagd ondanks dat de grootte van de vrucht niet wordt
beïnvloed (Fig. 6). Het ongecomposteerd verse substraat verlaagd dus de oogst van
tomatenplanten, terwijl de groei van de plant en de vruchten hetzelfde blijft.

Figuur 5. Wekelijkse metingen late ontwikkeling tomaat Koningshof. (A) Hoogte van de tomatenplant in
cm, (B) Gemiddeld aantal vruchten per plant, (C) Gemiddeld aantal trossen per plant, (D) Gemiddeld aantal
vruchten per tros. Grondbehandelingen toelichting: Geen = geen bemesting, Mest = kippen- en
schapenmest, Vers = ongecomposteerd vers substraat. Vrijdag 18 juni is geen meting gedaan. De
gemiddelden van de grondbehandelingen die geen letters delen zijn significant verschillend van elkaar
door Tukey HSD met een p-waarde ≤ 0,05.
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Figuur 6. Diameter vrucht tomaat
Koningshof. Diameter in cm van de tomaten
aan de planten op de Koningshof te Utrecht.
Gemeten op 30 juli 2021, 15 weken na
planten. De gemiddelden van de
grondbehandelingen die geen letters delen
zijn significant verschillend van elkaar door
Tukey HSD met een p-waarde ≤ 0,05.
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3.5. Effect Substraat op Volledige Ontwikkeling Sla
In de kassen van de Koningshof is naast tomaat ook tweemaal sla geplant voor dit onderzoek,
namelijk begin april en begin mei. Bij de eerste keer is geen en gebruikelijke bemesting
vergeleken met ongecomposteerd vers substraat. Bij de tweede keer is ook meer dan twaalf
maanden gecomposteerd substraat gebruikt als bemesting van een deel van de groeikas.

Gedurende de ontwikkeling van de slakweek van begin april is al duidelijk te zien dat het
ongecomposteerd verse substraat een negatief effect heeft op de slagroei. De slakroppen in het
verse substraat blijven zo ver achter in hun groei dat deze slakroppen niet genoeg zijn
ontwikkeld om geoogst te kunnen worden (Fig. 7). Deze visuele bevindingen zijn ook bevestigd
aan de hand van de metingen gedurende de groeiperiode. Bemesting met ongecomposteerd
vers substraat resulteert bij de sla van begin april in een sterk verlaagde slaontwikkeling (Fig. 8A
en 8B) en hetzelfde sterke negatieve effect is te zien bij de sla van begin mei (Fig. 8C en 8D).
Ook het gecomposteerde substraat zorgt, in tegenstelling tot het positieve effect van de
meer-dan-twaalf-maanden-compost op tomaat in de potgrond (Fig. 4), bij sla voor een licht
negatief effect op de slaontwikkeling (Fig. 8C en 8D). Waar het negatieve effect van
ongecomposteerd vers substraat bij tomaat alleen nog het aantal trossen verlaagde, zorgt het
verse substraat bij sla voor een geheel mislukt oogst. Het gecomposteerde substraat zorgt
slechts voor een kleine verlaging van de slaoogst.

A

B

C

Geen mest Mest Vers

Figuur 7. Overzicht slakweek begin april Koningshof. Kappen in de kassen van de Koningshof met sla
met, van links naar rechts, geen bemesting, kippen- en schapenbemesting, en ongecomposteerd vers
substraat. (A) Direct na het planten op 3 april, (B) vier weken na het planten op 30 april en (C) zes weken na
het planten op 14 mei.
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Figuur 8. Wekelijkse metingen volledige ontwikkeling sla Koningshof. (A en B) Opbrengst voor sla van
begin april met vers substraat en (C en D) voor sla van begin mei met vers en gecomposteerd substraat. (A)
Diameter van de slakrop in cm tijdens de slakweek van begin april, (B) Wekelijkse groei van de slakrop in
cm tijdens de slakweek van begin april, (C) Diameter van de slakrop in cm tijdens de slakweek van begin
mei, (D) Wekelijkse groei van de slakrop in cm tijdens de slakweek van begin mei. Grondbehandelingen
toelichting: Geen = geen bemesting, Mest = kippen- en schapenmest, Compost = meer dan twaalf
maanden gecomposteerd substraat, Vers = ongecomposteerd vers substraat. Bij A: Vrijdag 23 april is een
geschatte meting aan de hand van de voorgaande en volgende week in verband met niet geslaagde
metingen voor 23 april. Hierdoor is bij B de kropgroei van 30 april gedeeld door twee om die twee weken
te overbruggen. De gemiddelden van de grondbehandelingen die geen letters delen zijn significant
verschillend van elkaar door Tukey HSD met een p-waarde ≤ 0,05.
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3.6. Overzicht Resultaten
Gedurende het onderzoek is duidelijk geworden dat toevoeging van het gebruikte
koffiedik-oesterzwamsubstraat effect heeft op het bodemleven en de ontwikkeling van
gewassen.

● Het bodemleven van potgrond wordt door zowel ongecomposteerd vers als gecomposteerd
substraat verhoogd in de vroege ontwikkeling van tomaat.

○ Het bodemleven van potgrond stijgt naarmate de hoeveelheid substraat toeneemt.
○ Een grote hoeveelheid vers substraat resulteert in het meeste bodemleven.

● Vers en gecomposteerd substraat verhogen beide de scheutontwikkeling tijdens de vroege
ontwikkeling van tomaat.

○ Het positieve effect van gecomposteerd substraat is al te zien bij een lage hoeveelheid
en neemt toe naarmate de hoeveelheid stijgt.

○ Het positieve effect van vers substraat is pas te zien bij een grote hoeveelheid vers
substraat.

○ Hoe langer het substraat gecomposteerd is, des te hoger is het positieve effect op de
scheutgroei.

● Vers en gecomposteerd substraat hebben geen effect op de lengte van de wortels tijdens de
vroege ontwikkeling van tomaat.

○ Een grote hoeveelheid vers substraat zorgt voor een verhoogde aanmaak van
zijwortels.

○ Compostering van meer dan een jaar zorgt voor sterke verhoging in de aanmaak van
zijwortels.

● Gedurende de late ontwikkeling van tomaat verlaagd vers substraat het aantal trossen en
vruchten per plant, terwijl de hoogte van de plant, het aantal vruchten per tros, en de grootte
van de vruchten niet wordt beïnvloed. Dit resulteert in een verlaagde opbrengst per plant.

● Het negatieve effect van vers substraat is bij de volledige ontwikkeling van sla zo sterk dat
het resulteert in een mislukte oogst. Bemesting met gecomposteerd substraat zorgt voor een
licht verlaagde slaoogst door verkleinde slakroppen.

Het substraat zou dus goed gebruikt kunnen worden om het bodemleven te verhogen, maar lijkt
minder geschikt als meststof omdat de opbrengst wordt verlaagd.
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4. Discussie en Conclusie
4.1. Methode Aanpassingen en Opmerkingen
Gedurende het onderzoek zijn sommige aspecten anders gelopen dan van te voren gepland of
hadden achteraf gezien beter gedaan kunnen worden. In dit onderdeel van de discussie wordt
besproken wat deze aanpassingen zijn geweest en wat de mogelijke invloed is voor het
onderzoek. Over het algemeen is het belangrijk om de precieze samenstelling van het substraat
te achterhalen. Op die manier kan hopelijk bepaald worden welke onderdelen van het substraat
zorgen voor de geziene effecten op het bodemleven en de gewassen. Om een betrouwbaar
product te kunnen leveren aan de boer is het ook van belang dat de samenstelling van het
substraat zo constant mogelijk is zodat de eigenschappen voor elke batch substraat gelijk zijn.
Fungi Factory is momenteel bezig om hun productie te verhogen door op grotere schaal
oesterzwammen te kunnen produceren. Naar verwachting zal verhoogde productie ook voor een
meer constante reststroom zorgen. Daarnaast is Fungi Factory ook bezig om andere zwammen
te kunnen kweken op koffiedik. Voor het onderzoek naar het huidige gebruikte
koffiedik-oesterzwamsubstraat is het van belang dat het restproduct van deze zwammen
gescheiden wordt gehouden van het huidige restproduct. Mocht in latere onderzoeken blijken
dat het restproduct van de andere zwammen ook een positief effect heeft op de ontwikkeling
van gewassen, dan kan onderzoek worden gestart naar het combineren van de restproducten.

4.1.1. Botanische Tuinen
Tijdens de experimenten zijn een aantal dingen in het onderzoek anders gelopen dan gepland.
Zo is de positieve controle van zowel het hoeveelheid- als het compostering- experiment
weggevallen. Zelfs na verandering van de applicatiemethode zijn de tomatenzaailingen in deze
potten binnen enkele dagen verwelkt. De dosering op de verpakking voor potplanten is 12-15
gram korrel per liter potgrond. Omdat de gebruikte potten 9*9*10 cm zijn, is deze hoeveelheid
verlaagd naar 8 gram korrel per pot om een overmaat aan voedingsstoffen te voorkomen. Bij de
eerste bewatering met de opgeloste korrel is het waarschijnlijk dat de hoge concentratie
meststof aan de voet van de plant door de hoge voedingswaarden het vocht uit de stengel van
de kleine kiemplant getrokken heeft. Hierdoor zijn de planten gestorven. Door de korrels bij het
tweede experiment door de grond te mengen worden de voedingsstoffen beter door de grond
verspreid in de hoop dat dit niet nogmaals zou voorkomen. Toch is de behandeling nog steeds
slecht voor de planten gebleken. Culterra staat bekend om de geleidelijkheid van het vrijkomen
van de voedingsstoffen waardoor een groeiexplosie kan worden voorkomen. De meststof staat
garant voor een hoog rendement door deze lange werkingsduur en kan het gehele jaar gebruik
worden (Welkoop, 2021). Het is dus aannemelijk dat het afsterven van de kiemplanten niet door
de samenstelling van de meststof komt. Hierdoor lijkt toch de hoeveelheid korrel te veel te zijn
voor de plant.

Om het effect van het substraat op de ondergronds ontwikkeling van de plant te meten is de
lengte en het gewicht van de wortels gemeten. Deze metingen zijn echter geen 100%
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betrouwbare metingen omdat bij het oogsten bij elke plant wel een paar wortels zijn afgebroken
ondanks dat de planten zo voorzichtig mogelijk uit de potgrond zijn verwijderd. Op die manier
blijft een deel van de wortels achter in de bodem die niet meegenomen kan worden in de
metingen. Dit zorgt ervoor dat alleen grote verschillen tussen het wortelstelsel goed te zien zijn
in de metingen en dat kleine verschillen wegvallen. In een toekomstig experiment zou de lengte
van de hoofdwortel als wortellengte gemeten kunnen worden, aangezien de hoofdwortel niet
a�reekt bij het oogsten. Naast de lengte en het gewicht van het wortelstelsel zou het meten van
de diameter van het wortelstelsel een uitkomst bieden bij een groot wortelstelsel, zoals die van
tomaat. Doordat de het aantal wortels moeilijk te tellen is kan de diameter van het wortelstelsel
en goede indicatie zijn van het aantal zijwortels.

4.1.2. Koningshof
De experimenten in de kassen van de Koningshof zijn anders verlopen dan gepland. Gedurende
de experimenten is steeds een afweging gemaakt tussen wetenschappelijke voorwaarden voor
een experiment en praktische zaken voor de tuinder. Zo zijn de behandelingen zo veel mogelijk
van elkaar gescheiden door wortelbegrenzer in te graven en zijn de tomaten- en slaplanten op
dezelfde dag in alle grondbehandelingen geplant. Aan de andere kant zijn de gewassen op één
rij geplant in plaats van verspreid door de kas zodat de tuinder de gewassen makkelijk kan
onderhouden. Naast tomaat en sla zijn ook andere planten geplant in de kassen voor het
experiment, zoals komkommer, aubergine en diverse soorten bonen. Enkele van deze gewassen
zijn met meerdere dagen ertussen geplant, waardoor de grondbehandelingen niet langer
betrouwbaar met elkaar vergeleken kunnen worden. Hierdoor is onder andere het originele plan
om het bodemleven van de Koningsho�as te monitoren voor, tijdens en na de gewasgroei niet
meer uitgevoerd. Toch kan waargenomen worden dat ook deze gewassen, waaronder radijs,
komkommer, aubergine en bonen, slechter groeien op vers substraat dan op geen of
gebruikelijke bemesting. Zo lijken de planten in vers substraat bijvoorbeeld bleker en kleiner (Fig.
9), en lijken de vruchten ook kleiner te blijven. Radijs is tegelijk met de sla in begin april geplant
en door de Koningshof geoogst na vier weken groei. Ondanks dat de metingen niet officieel zijn
gemeten, is duidelijk te zien dat het verse substraat voor een lagere opbrengst zorgt bij radijs
(Fig. 10).
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Figuur 9. Foto’s bonen op 21 mei 2021. Grondbehandelingen van
links naar rechts: geen bemesting, gebruikelijke bemesting met
schapen- en kippenmest, en ongecomposteerd vers substraat.
De bonenplanten in het verse substraat zijn bleker en kleiner dan
de bonenplanten in geen of gebruikelijke bemesting.

Figuur 10. Foto radijs bij oogst op 8 mei na vier weken groei. Van links naar rechts:
geen bemesting, gebruikelijke bemesting met schapen- en kippenmest, en
ongecomposteerd vers substraat. De radijzen van de verse bemesting zijn duidelijk
het kleinst. Foto door Robbert Jongerius van de Koningshof.

Opvallend in de resultaten van de slagroei bij de Koningshof is dat de gebruikelijke bemesting bij
de slagroei van begin april geen effect heeft op de kropgrootte en bij de sla van begin mei een
negatief effect (Fig. 8). Het is belangrijk om te weten dat de sla van begin mei aan de andere kant
van de kas is geplant ten opzichte van de sla van begin april. In de kap waar de sla met de
gebruikelijke bemesting is geplant, zijn op hetzelfde deel ook al bonen geplant door de tuinder
en op de andere kappen niet. Het is aannemelijk dat de slaplanten hebben moeten concurreren
met de bonenplanten voor de voedingstoffen van de gebruikelijke bemesting. Daarom zijn deze
slaplanten kleiner gebleven dan bij de slagroei van begin april en lijkt de gebruikelijke bemesting
een negatief effect te hebben, al is dit hoogstwaarschijnlijk niet het geval. Voor een volgend
experiment is dus van belang om rekening te houden met de interactie tussen gewassen zodat
de resultaten een betrouwbaar beeld geven.

Daarnaast is nog een opmerkelijke bevinding gedaan tijdens de experimenten in de kassen van
de Koningshof die los staat van het effect van het substraat. De kappen zonder bemesting en
met normale bemesting verschillen niet in de ontwikkeling van zowel tomaat als sla, terwijl
verwacht zou kunnen worden dat de bemesting een verhoging in plantengroei en opbrengst
geeft (Fig. 5, 6 en 8). Blijkbaar heeft de jaarlijkse bemesting die de Koningshof op hun kassen
uitvoert geen invloed op de groei van de gewassen. Mogelijk bevat de grond van de kap zonder
bemesting nog veel voedingsstoffen van de bemesting van de voorgaande jaren. Dit zou
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betekenen dat jaarlijkse bemesting van de kassen niet nodig is omdat de gewassen ook goed
groeien als de bemesting een jaar wordt overgeslagen. Verder onderzoek volgend jaar en het
niet-bemesten van dezelfde kap zal meer inzicht geven in de looptijd van de goede
gewasontwikkeling zonder bemesting. Dit zou kunnen betekenen dat de kassen slechts eens in
de zoveel jaar bemest hoeven te worden en de grond minder vaak verstoord hoeft te worden.

4.2. Substraat als Bodemverbeteraar
Uit het bodemlevenonderzoek van het hoeveelheid-experiment is gebleken dat toevoeging van
het substraat het bodemleven verhoogd (Tab. 1). Het bodemleven is erg belangrijk voor de plant
omdat het een stabiele bron en directe afvoer is voor nutriënten, zoals koolstof, stikstof, fosfor en
zwavel, en een middel is voor de transformatie van nutriënten en a�raak van pesticiden (Dalal,
1998). Daarnaast kunnen de micro-organismen in de bodem de plant beschermen tegen
pathogenen door bijvoorbeeld concurrentie om ruimte en nutriënten of de productie van
antibiotica (Raaijmakers et al., 2002; Van Loon, 2007; Hillebrand et al., 2008). Op die manier
zorgt het verhoogde bodemleven door het substraat niet alleen voor een betere
beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant, maar ook voor planten die beter bestand zijn
tegen ziektes. Als een boer of tuinder het substraat zou toevoegen aan de grond, dan zou dit
betekenen dat de boer minder bestrijdingsmiddelen nodig heeft om de gewassen gezond te
houden. Aangezien een kleine hoeveelheid de ziektewerendheid al verhoogd, zou dit de
gewassen al een boost kunnen geven met lage kosten voor de boer of tuinder.

De relatief grote verhoging van het bodemleven door het verse substraat bij een hoge
concentratie is opmerkelijk (Tab. 1). Toch komen de metingen van het bodemleven overeen met
het beeld van de plantengroei. De grote toename in arbusculaire mycorrhiza bijvoorbeeld, is
goed terug te zien in het feit dat 25% vers substraat als enige zorgt voor een vergroot
wortelstelsel (Fig 2E). Arbusculaire mycorrhiza gaan namelijk een symbiose aan met de plant
door in en om de wortels te groeien en zorgen voor nutriënten en water voor de plant in ruil voor
suikers. Bij deze hoeveelheid zorgt het verse substraat ook voor een flinke verhoging in
protozoa, die bacteriën a�reken en nutriënten beschikbaar maken voor de plant. Bacteriën zijn
belangrijk voor onder andere het a�reken van organisch materiaal, het vastleggen van
nutriënten, het binden van atmosferische stikstof en het omzetten in nitraatstikstof. Het
bacteriegehalte wordt gestimuleerd door materialen met een laag C/N-ratio en een hogere pH
die makkelijk a�reekbaar zijn (Che et al., 2015; Wan et al., 2015; Delgado-Baquerizo et al., 2018;
Zhang et al., 2020). De actinomyceten zijn een groep Grampositieve bacteriën waarvan sommige
soorten antibiotica kunnen uitscheiden of pathogenen kunnen parasiteren. Ook verhoging van
de actinomyceten door veel vers substraat draagt dus bij aan een betere ziektewering. Het dus
aannemelijk dat de verhoging in scheutontwikkeling door veel vers substraat (Fig. 2A en 2B) niet
komt door toevoeging van meststoffen vanuit het verse substraat, maar juist de verhoging van
micro-organismen waardoor meer voedingsstoffen voor de plant beschikbaar zijn en de plant
beter beschermt is tegen pathogenen. Dit zou het verse substraat erg geschikt maken als
bodemverbeteraar.
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Als we het substraat als bodemverbeteraar een stap verder nemen dan zou het substraat
mogelijk zelfs als vector gebruikt kunnen worden om voordelige micro-organismen in de grond
te krijgen. Stel dat een grond een lage hoeveelheid heeft van een bepaald organisme die de
gewassen goed zouden kunnen gebruiken. Dan kan dat organisme aan het (composterende)
substraat toegevoegd worden en vervolgens door het substraat uit te spreiden over het land aan
de grond toegevoegd worden. Op die manier beschermt het substraat het organisme door te
zorgen voor voldoende voedingsstoffen en een comfortabele leefomgeving totdat het organisme
in de grond zit. Daarbij heeft de boer een systeem dat makkelijk toe te passen is met de huidige
machines, wat zorgt voor bemesting en ziektewerendheid in één. Uiteraard moet worden
onderzocht welke micro-organismen hier geschikt voor zouden zijn, welke condities nodig zijn,
en welke vorm van het substraat het meest geschikt is voordat het substraat als vector voor
voordelige micro-organismen kan worden gebruikt.

4.3. Substraat als Meststof
Dit onderzoek speelt een belangrijke rol voor de toepassing van het substraat als meststof. Over
de restproducten van de oesterzwamkweek als bemesting zijn al meerdere onderzoeken gedaan
(Jonathan et al., 2011, 2012, and 2013; Idowu & Kadiri, 2013; Roy et al., 2015; Owaid et al., 2017;
Asemoloye et al., 2020; Wiafe-Kwagyan & Odamtten, 2018), maar in combinatie met koffiedik zijn
hier nog geen onderzoeken over gepubliceerd. Het recyclen van gebruikte
koffiedik-oesterzwamsubstraat als meststof is dus nog een erg nieuw concept. Tijdens de
experimenten is gekeken naar het effect op de ontwikkeling van tomaat en sla waarbij de focus
ligt op de tomaat. Tomaat is namelijk een modelgewas die tot dezelfde familie behoort als andere
veelgebruikte gewassen, zoals aardappel, aubergine, pepers, petunia’s en tabak. Hierdoor zijn
de bevindingen die met tomaat gedaan worden makkelijk om te zetten naar deze andere
gewassen (Kimura & Sinha, 2008). Daarbij heeft tomaat vlezige vruchten, een onderdeel van de
plant die bij vele andere gewassen erg belangrijk is voor de opbrengst. Aan de andere kant is sla
juist een snelgroeiende bladgroente die behoort tot de samengesteldbloemigen, waar witlof en
zonnebloem ook onder vallen. Door de korte groeiperiode van sla kunnen resultaten snel
waargenomen worden en door de relatief uniforme planten (Simpson et al., 2019) kunnen
experimenten makkelijk worden herhaald. Gecomposteerd oesterzwamsubstraat zonder
koffiedik heeft wel een aangetoond positief effect op de ontwikkeling van tomaat (Medina et al.,
2009; Wiafe-Kwagyan & Odamtten, 2018) en sla (Kwack et al., 2012).

Het meest opmerkelijke in dit onderzoek zijn de tegengestelde resultaten van de vroege en late
ontwikkeling van gewassen. Waar de vroege ontwikkeling van tomaat wordt gestimuleerd door
zowel vers als gecomposteerd substraat, zij het in verschillende hoeveelheden (Fig. 2), wordt de
opbrengst van tomaat en sla verlaagd door vers, en zowel vers als gecomposteerd substraat,
respectievelijk (Fig. 5 en 8). Hieruit blijkt dat het substraat toch iets bevat wat gewassen nadelig
beïnvloedt. Dit wordt meer aannemelijk als gekeken wordt naar het aantal verwelkte zaailingen in
het hoeveelheid-experiment (Tab. A2). Ondanks dat de twee-maanden-compostbehandeling een
positief effect heeft op de ontwikkeling van de tomatenzaailing (Fig. 1 en 2), is een deel van de
zaailingen, vooral bij de hoogste hoeveelheid compost, verwelkt. Aangezien bij de potten zonder
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bemesting geen enkele zaailing is afgestorven, blijkt het dat ook het
twee-maanden-gecomposteerde substraat van het hoeveelheid-experiment nog iets bevat wat
nadelig is voor de plant.

Het is waarschijnlijk dat het gebruikte koffiedik-oesterzwamcompost een hoog zoutgehalte heeft,
aangezien uit de literatuur blijkt dat verschillende soorten paddestoel-substraat zonder koffiedik
een hoog zoutgehalte bevatten (Lemaire et al., 1984; Wang et al., 1984; Uzun, 2004; Topcuoglu,
2011). Ondanks de verhoogde nutriënten door het substraat (Kwack et al., 2012) kunnen de
planten niet goed tegen deze zoutstress en ontwikkelen daarom slecht, wat weer resulteert in
verlaagde opbrengst. Ook bij compost van alleen koffiedik kan het zoutgehalte een remmende
werking hebben op de groei van gewassen. Zo wordt koffiedik dat op verschillende manieren is
verwerkt tot bemesting, waaronder via wormencompostering, bij alle verwerkingen gekenmerkt
door het hoge zoutgehalte (Cervera-Mata et al., 2020). Door dit hoge zoutgehalte neemt ook de
opbrengst van tomaat, basilicum en tuinkers af (Ronga et al., 2016;   Ciesielczuk et al., 2018)

De tomatenplanten van de Koningshof hebben in dit onderzoek een verlaagde opbrengst zonder
dat de grootte van de vruchten afneemt (Fig. 5 en 6). Malash et al. (2008) laat zien dat door
zoutstress de vruchten niet per se kleiner worden wanneer het aantal vruchten minder wordt. In
dit onderzoek neemt de opbrengst van de tomatenplanten met 40% af terwijl het gewicht van de
vruchten maar 8% afneemt. Dit betekent dat het aantal vruchten afneemt en dat daardoor de
opbrengst wordt verlaagd, net zoals de tomatenplanten van de Koningshof (Fig. 5). In diverse
andere onderzoeken naar het effect van zoutstress is ook gebleken dat de opbrengst van
tomatenplanten wordt verlaagd door het afnemen van het aantal vruchten per plant (Cuartero &
Fernández-Muñoz, 1998; Del Amor et al., 2001; Malash et al., 2008; Elamin & Al-Wehaibi, 2005;
Babu et al., 2012). De uiterste delen van de takken waar de bloemen vormen zijn namelijk het
meest vatbaar voor de zoutstress (Del Amor et al., 2001). Dit zou kunnen verklaren waarom
verlaagde oogst komt door de afname van trossen en niet door minder vruchten per tros. Hoge
temperaturen zouden ook kunnen zorgen voor een verlaagde vruchtproductie (Choudhury et al.,
2013), maar dit is onwaarschijnlijk aangezien alle planten in dezelfde kas hebben gestaan. Een
bijkomend voordeel van de lagere opbrengst is wel dat de kwaliteit van de vruchten verhoogd
wordt door de toename van suikers en zuren (Del Amor et al., 2001). Ook de onvolgroeide
slakroppen van het verse substraat van begin april en begin mei (Fig. 8) zijn te verklaren door
zoutstress. In verschillende onderzoeken is aangetoond dat hoge zoutconcentraties zorgen voor
slechte slagroei en kwaliteit (Al-Maskri et al., 2010; Andriolo et al., 2005; Bar-Yosef et al., 2004;
Miceli et al., 2003; Uenluekara et al., 2008).

Toch is het effect van het zout in het verse substraat verschillend voor tomaat en sla, omdat de
tomatenplanten normaal groeien terwijl de slaplant in zijn hele ontwikkeling achterblijft (Fig. 5 en
8). Mogelijk heeft het verschil dat is waargenomen tussen tomaat en sla te maken met de
ontwikkeling van de wortels van de gewassen. Door uitspoeling zal namelijk de zoutconcentratie
van de dieper gelegen lagen uiteindelijk hoger zijn dan de zoutconcentratie van de
bovengelegen grondlagen (Malash et al., 2008). De tomatenplanten zijn bij het planten al zo
groot dat de wortels snel door de gefreesde substraatlaag heen konden groeien, waardoor de
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groei van de tomatenplanten in het verse substraat normaal kon verlopen. Gedurende de
ontwikkeling van de plant zakt het zout verder de grond in en wanneer de plant begint te vormen
is de zoutstress zo aanwezig dat het aantal bloemen afneemt. Bij de sla en radijs blijven de
wortels gedurende de gehele groei in de bovengelegen laag van de grond. Aan het begin van
de groei hebben de kleine sla- en radijsplanten al zo veel achterstand opgelopen door de
zoutstress, dat het het volgroeien van de planten niet meer mogelijk is nadat het zout verder is
weggezakt.

4.4. Conclusie
Met dit onderzoek zijn de eerste stappen gezet in het tweejarig onderzoeksproject van Fungi
Factory naar de toepassingsmogelijkheden van hun restproduct, het gebruikte
koffiedik-oesterzwamsubstraat. Het is gebleken dat het substraat gebruikt kan worden als
bodemverbeteraar, omdat het bodemleven door het substraat wordt verhoogd. Hierbij is het
verse substraat in grote hoeveelheden het meest geschikt als bodemverbeteraar. Over het
substraat als bemesting is nog geen zeker advies te geven. Ondanks dat bemesting met het
verse of gecomposteerde substraat de groei van de gewassen verhoogd in de vroege
ontwikkeling van de plant, zorgt het substraat toch voor een verlaagde oogst. Verder onderzoek
zal gedaan moeten worden naar de eigenschappen van het substraat om hier meer inzicht in te
krijgen.
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5. Aanbevelingen Vervolg Onderzoeksproject
Dit onderzoek is de eerste stap in een tweejarig onderzoeksproject naar de toepassingen van de
reststroom van Fungi Factory. Voor nu lijkt het gebruik van het substraat als bemesting in de
voedselproductie een veelbelovende optie voor niet alleen het recyclen, maar ook het upcyclen
van deze reststroom. Toch zijn nog veel aspecten omtrent dit onderzoek die verder bestudeerd
moeten worden, daarom worden enkele ideeën voor vervolgonderzoeken hier aangedragen.

5.1. Vervolgonderzoek oogst
Als eerste is het belangrijk om de samenstelling van het substraat te achterhalen. Hierdoor
kunnen de bevindingen die worden gedaan beter verklaard worden en waarschijnlijk zal het
hoge zoutgehalte hierin terugkomen. Het is hierbij ook belangrijk om te achterhalen waar dit
hoge zoutgehalte vandaan komt en bij welke hoeveelheid substraat deze zoutstress optreedt. Bij
een hoog zoutgehalte in het substraat wordt geadviseerd het substraat niet vers te gebruiken als
bemesting of bodemverbeteraar, maar het eerst te behandelen (Uzun, 2004; Wiafe-Kwagyan &
Odamtten, 2018; Roy et al., 2015). Zo kan het verse substraat gecomposteerd worden voor ten
minste zes maanden. Tijdens minimaal zes maanden compostering neemt dit zoutgehalte
aanzienlijk af, voornamelijk door uitspoeling, terwijl de stikstof- en fosfaatgehaltes nauwelijks
afnemen, omdat het zout makkelijk oplosbaar is (Uzun, 2004; Riahi et al., 1997; Biala, 2000). Na
een jaar compostering van een gemiddelde compost van biologisch afval wordt het stikstof met
10-15% verlaagd, het fosfaat met 30-40% en zout (kalium) met 65-85% (Biala, 2000). Mocht het
substraat laten composteren niet voldoende zijn op het zoutgehalte laag genoeg te krijgen
(Gonani et al., 2011), dan is uitspoelen wel een goede optie wat het wassen voor een korte tijd
inhoudt (Riahi & Arab, 2004; Riahi & Azizi, 2006). In een labexperiment is zelfs na 60 dagen al te
zien dat door middel van uitspoeling met gedestilleerd water het zoutgehalte (kalium) van
gebruikt paddestoelsubstraat met 94% is verlaagd, terwijl stikstof slechts 15% en fosfaat 33%
afneemt (Guo et al., 2001). Bij beide methodes is het van belang om in de gaten te houden of de
verlaging van het zoutgehalte voldoende is om het negatieve effect van de verlaagde oogst te
voorkomen. Ondanks dat het composteren waarschijnlijk de makkelijkste en goedkoopste
methode is om het zoutgehalte in het substraat te verlagen, zou uitspoeling zorgen voor een
korte verwerkingstijd voordat het substraat gebruikt kan worden. Dit zou ideaal zijn omdat voor
een korte verwerkingstijd minder opslag nodig is en de reststroom van Fungi Factory snel kan
worden hergebruikt.

Tijdens dit onderzoek is gebleken dat een verhoogde concentratie gecomposteerd substraat het
positieve effect op de vroege plantengroei verhoogt. Volgens diverse onderzoeken wordt de
grootste plantengroei en opbrengst in een groeikas verkregen met diverse compostsoorten bij
een compostconcentratie tussen de 25 en 50% volumeverhouding (Baran et al., 2001; Atiyeh et
al., 2001; Garcia-Gomez et al., 2002; Papafotiou et al., 2004; Perez-Murcia et al., 2006; Grigatti et
al., 2007; Bustamante et al., 2008). Bij het hoeveelheid-experiment is het maximum
volumepercentage 25% en bij het compostering-experiment 50% gebruikt. Het effect van het
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toegevoegde substraat tussen de 25 en 50% kan nog beter bestudeerd worden. In combinatie
met het waarschijnlijk hoge zoutgehalte en het afsterven van meer zaailingen bij een grotere
hoeveelheid substraat (Tab. A2), is bij de vervolgonderzoeken belangrijk om te bepalen wat de
meest geschikte hoeveelheid substraat is.

Tijdens de vervolgonderzoeken kunnen ook de verschillen tussen diverse gewassen worden
bekeken. Zo zijn gewassen bijvoorbeeld niet allemaal even gevoelig voor zoutstress.
Komkommer is bijvoorbeeld minder gevoelig voor een hoog zoutgehalte dan mosterd, tarwe of
tuinkers en tuinkers is het meest gevoelig van deze vier gewassen (Ciesielczuk et al., 2018).
Aangezien tomaat minder slecht reageert op vers substraat dan sla zou het bijvoorbeeld ook
kunnen dat gewassen die langzaam groeien het beste kunnen ontwikkelen op het substraat.
Daarom zou de toepassing van het substraat ook getest kunnen worden op meerjarige
gewassen of bomen. Naast het soort gewas blijft ook de het moment waarop het substraat wordt
toegevoegd van belang. Aangezien de zouttolerantie tijdens de verschillende
ontwikkelingsstadia van de plant kan verschillen (Foolad, 2004), kan het van belang zijn om het
substraat in een bepaald stadium van een gewas te gebruiken. Mogelijk is het substraat het
meest geschikt om zaden op te ontkiemen of kiemplanten verder te laten ontwikkelen. Dit zou
aansluiten bij de waarneming dat het verse substraat in een grote hoeveelheid wel een positief
effect heeft op de ontwikkeling van zaailingen, maar niet op de grotere plant (Fig. 2 en 5). Dan
zou het substraat niet bij de boer gebruikt worden, maar juist bij de kweker die de planten aan de
boer levert.

Al met al is en blijft het lastig om in de bodem van een gewas te kunnen kijken. Naast de
bemesting van het substraat zijn nog vele andere factoren van invloedt op het bodemleven en
de voedingsstoffen voor de plant. In de resterende tijd van het onderzoeksproject is het van
belang om inzicht te verkrijgen in hoe factoren het effect van het gebruikte substraat
beïnvloeden, zoals gewas, teeltstadium, teeltsysteem, teeltwijze, teeltmedium, type grondsoort,
bemestingssysteem, meststoffenpakket, frequentie van bemesting, watergeefsysteem,
frequentie van bewatering en het soort water. Ook voor het composteren van het substraat zijn
factoren zoals compostsysteem, bij wormencompostering de hoeveelheid wormen, frequentie
omscheppen, vochtigheid, temperatuur, locatie, koolstof, stikstof en andere mineralen van belang
voor de kwaliteit van de compost.

5.2. Vervolgexperiment Koepelkas Botanische Tuinen
In dit onderzoek is slechts onderzoek gedaan binnen één groeiseizoen, dus dit geeft slechts een
beeld van een deel van het effect van het substraat. Het is dus van belang om experimenten in te
zetten die kunnen focussen op het langetermijneffect van het substraat als bodemverbeteraar en
meststof. Een begin hiervoor is al gemaakt in de koepelkas van de Botanische Tuinen. Dit stuk
van de kas is overdekt en verder worden de groeicondities niet gereguleerd in de kas, wat de
condities vergelijkbaar maakt met de Koningshof. Een belangrijk voordeel in deze koepelkas is
dat alles makkelijk geregeld en bijgehouden kan worden omdat Fungi Factory deels in dezelfde

36



Ellen Manders - 1 november 2021

kas werkt. Zo kunnen de bemesting, het planten en de bewatering goed bijgehouden worden
waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten wordt verhoogd.

Voor dit jaar zijn de grondbehandelingen al gedaan op dezelfde dag en zijn drie weken later
grondmonsters genomen en geanalyseerd door Eurofins om een beginmeting van het
bodemleven te hebben. Het stuk in de kas is met wortelbegrenzer verdeeld in vijf vlakken van
circa 2,50 bij 2,60 m (±6.5 m2) met geen bemesting, opgeloste korrelbemesting, vers substraat,
gecomposteerd substraat en gefreesd vers substraat (Fig. 11). Voor de opgeloste korrelbemesting
is 0,65 kg Culterra korrel opgelost in 4 L kraanwater en gelijkmatig over de grond van het stuk
verspreid. De laatste drie vlakken zijn bedekt met circa 10 cm vers of
meer-dan-twaalf-maanden-gecomposteerd substraat. Bij het laatste vlak is de laag vers substraat
door de grond gefreesd door de grond handmatig om te scheppen. Dit laatste gefreesde vlak is
niet meegenomen in de analyse van het bodemleven.

Waarschijnlijk gaat Fungi Factory zelf dit najaar dit stuk beplanten met gewassen die pas later in
het jaar de grond in gaan, zoals andijvie en boerenkool. Het bodemleven kan rondom de groei
van deze gewassen opnieuw gemonitord worden om inzicht te krijgen in de ziektewering van de
bodem. Volgend jaar kunnen deze metingen voor het bodemleven dan aan het begin van het
groeiseizoen herhaald worden en andere gewassen geplant. Op die manier kan dit jaar
vergeleken worden met volgend jaar om zo al een beetje inzicht te krijgen in het
langetermijneffect van het substraat. Het beste zijn hierbij zijn om elk jaar zo gelijk mogelijk te
houden voor de best vergelijkbare resultaten. Dit zou dus betekenen dat bemesting, bewatering
en beplanting goed bijgehouden moeten worden zodat een vlak elk jaar gelijk kan worden
behandeld.

De verwachtingen voor dit experiment zijn dat het bedekken van de grond met het substraat de
grond vochtiger houdt omdat het substraat verdamping verminderd, dat op langere termijn de nu
nog dichte grond een losse open structuur krijgt door het substraat, dat de gewassen in het
gecomposteerde substraat het beste groeien, en dat de gewassen in het verse substraat
mogelijk een jaar later het beste groeien. Voor nu laat het bodemlevenonderzoek zien dat alle
grondbehandelingen (mest, compost, vers) het bodemleven verhogen waarbij het verse
substraat, net zoals bij het hoeveelheid-experiment (Tab. 1), voor de beste ziektewerende grond
zorgt (Tab. 3). Ook de organisch gebonden koolstof dat door de micro-organismen is vastgelegd
is daarbij toegenomen (Tab. 5). De fysische eigenschappen van vers en gecomposteerd substraat
zijn gelijkwaardig waarbij beide (Tab. 4). De verdubbeling van de organische (kool)stof zorgt voor
een betere fysieke stabiliteit van de grond waardoor zuursto�eschikbaarheid, wateropname en
-retentie toenemen en de voedingsstoffen beter door de grond vastgehouden kunnen worden
(Corning et al., 2017). Terwijl de grondbehandelingen de tijd kregen om te rusten op de grond,
zijn verschillen zichtbaar geworden wat betreft het onkruid. Het verse substraat zorgt duidelijk
voor minder en kleinere onkruidplanten (Fig. 11C).
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A B

C
Figuur 11. Onderzoeksopstelling koepelkas Botanische Tuinen. (A) Vijf vlakken met ingegraven
wortelbegrenzer, (B) vijf vlakken met grondbehandelingen van achter naar voren: geen bemesting,
opgeloste korrelbemesting, vers substraat, gecomposteerd substraat en gefreesd vers substraat, (C)
onkruid in het verse (links) en gecomposteerde substraat (rechts).
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Tabel 3. Bodemleven parameters van de kasgrond in de koepelkas in de Botanische Tuinen voor een
toekomstig experiment. Grondbehandeling toelichting: Geen mest = zonder bemesting, Mest = bemest
met opgeloste Culterra korrelmest, Compost = bemest met een ±10 cm laag van
meer-dan-twaalf-maanden-gecomposteerd substraat, Vers = bemest met een ±10 cm laag van
ongecomposteerd vers substraat. PLFA = Phospholipid Fatty Acids. De grondmonsters zijn genomen op 23
juli en de analyse is uitgevoerd door Eurofins Agro laboratorium.

in mg PLFA/kg Geen mest Mest Compost Vers

Microbiële biomassa 6 8 10 13

Totaal bacteriën 6 8 9 12

Grampositief (+) 2.5 3.3 3.5 4.1

Actinomyceten 0.8 0.9 0.9 1.0

Gramnegatief (-) 3.4 4.6 6.0 8.0

Totaal schimmels 0.5 0.5 2.0 2.8

Arbusculaire mycorrhiza 0.4 0.4 0.8 0.6

Overige schimmels <0.1 0.1 1.2 2.1

Protozoa <0.06 <0.06 0.19 0.30

Gram+/Gram- ratio 0.8 0.7 0.6 0.5

PLFA diversiteit
(Shannon index) 3.1 3.0 3.1 3.0
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Tabel 4. Fysische eigenschappen van de kasgrond in de koepelkas in de Botanische Tuinen voor een
toekomstig experiment. Grondbehandeling toelichting: Geen mest = zonder bemesting, Mest = bemest
met opgeloste Culterra korrelmest, Compost = bemest met een ±10 cm laag van
meer-dan-twaalf-maanden-gecomposteerd substraat, Vers = bemest met een ±10 cm laag van
ongecomposteerd vers substraat. De grondmonsters zijn genomen op 23 juli en de analyse is uitgevoerd
door Eurofins Agro laboratorium.

Geen mest Mest Compost Vers

Zuurgraad (pH) 7.0 6.1 7.0 7.0

C-organisch (%) 1.8 2.3 3.1 3.1

Organische stof (%) 3.0 4.2 6.2 6.4

C/OS-ratio 0.60 0.55 0.50 0.48

Tabel 5. Organisch gebonden koolstof in micro-organismen voor elke grondbehandeling in de
koepelkas voorafgaande aan planten. Grondbehandeling toelichting: Geen mest = zonder bemesting,
Mest = bemest met opgeloste Culterra korrelmest, Compost = bemest met een ±10 cm laag van
meer-dan-twaalf-maanden-gecomposteerd substraat, Vers = bemest met een ±10 cm laag van
ongecomposteerd vers substraat. De grondmonsters zijn genomen op 23 juli en de analyse is uitgevoerd
door Eurofins Agro laboratorium.

in mg C/kg Geen mest Mest Compost Vers

Microbiële biomassa 129 172 213 280

Bacteriële biomassa 56 75 88 113

Schimmel biomassa 42 47 115 128

Schimmel/bacterie
ratio 0.8 0.6 1.3 1.1
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7. Appendix
7.1. Figuren

Figuur A1. Visuele impressie hoeveelheid-experiment. Van links naar rechts en van boven naar
beneden: ontkiemde zaailingen in perliet; het zeven van de grond; 5%, 10% en 25% vers substraat
met grond voorafgaande aan het mixen; grijze bak met grond in de kassen van de Botanische
Tuinen; opstelling in de groeikas van de Botanische Tuinen bij de start van het experiment;
eindopstelling van het experiment bij het oogsten van het tweede tijdspunt.
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A

B C D

E F G
Figuur A2. Tomatenplanten eerste tijdspunt na 40 dagen. Grondbehandelingen (A) GM = Geen
beMesting, (B) 5C = 5% twee maanden geComposteerd substraat, (C) 10C = 10% twee maanden
geComposteerd substraat, (D) 25C = 25% twee maanden geComposteerd substraat, (E) 5V = 5%
ongecomposteerd Vers substraat, (F) 10V = 10% ongecomposteerd Vers substraat, (G) 25V = 25%
ongecomposteerd Vers substraat.

45



Ellen Manders - 1 november 2021

A

B C D

E F G
Figuur A3. Tomatenplanten tweede tijdspunt na 55 dagen. Grondbehandelingen (A) GM = Geen
beMesting, (B) 5C = 5% twee maanden geComposteerd substraat, (C) 10C = 10% twee maanden
geComposteerd substraat, (D) 25C = 25% twee maanden geComposteerd substraat, (E) 5V = 5%
ongecomposteerd Vers substraat, (F) 10V = 10% ongecomposteerd Vers substraat, (G) 25V = 25%
ongecomposteerd Vers substraat.
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Figuur A4. Abnormale ontwikkeling
tomatenplant. Deze plant van de
10% gecomposteerd substraat is uit
de metingen verwijderd vanwege
een sterk afwijkend fenotype
vergeleken met de andere planten.

Figuur A5. Drie mate van compostering voor het
compostering-experiment. Van links naar rechts:
één maand gecomposteerd substraat, drie
maanden gecomposteerd substraat, meer dan
twaalf maanden gecomposteerd substraat.
Daaronder de gedroogde versie in een petrischaal.
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Figuur A6. Visuele impressie compostering-experiment. Van links naar rechts en van boven naar
beneden: opstelling compostbakken in de buitenlucht; net verspeende zaailing van de
geen-bemesting-behandeling; droogplaat voor scheut- en wortelmateriaal; opstelling in de groeikas
Botanische Tuinen.
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A

B C D
Figuur A7. Tomatenplanten compostering-experiment na 42 dagen. Grondbehandelingen: (A) GM =
Geen beMesting, (B) 1M = 50% één maand gecomposteerd substraat, (C) 3M = 50% drie maanden
gecomposteerd substraat, (D) >12M = 50% meer dan twaalf maanden gecomposteerd substraat.
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Figuur A8. Metingen voorafgaande aan het verspenen van de tomatenzaailingen voor het hoeveelheid-
en compostering-experiment. (A-C) De zaailingen van het eerste tijdspunt en (D-F) de zaailingen van het
tweede tijdspunt van het hoeveelheid-experiment. (G-I) De zaailingen van het compostering-experiment.
(A, D & G) De totale lengte van de zaailing in cm, (B, E & H) de lengte van de scheut van de zaailing in cm,
(C, F & I) de lengte van de wortel van de zaailing in cm. Grondbehandeling a�ortingen: GM = Geen
beMesting, 5V = 5% ongecomposteerd Vers substraat, 10V = 10% ongecomposteerd Vers substraat, 25V =
25% ongecomposteerd Vers substraat, 5C = 5% twee maanden geComposteerd substraat, 10C = 10% twee
maanden geComposteerd substraat, 25C = 25% twee maanden geComposteerd substraat, 1M = 50% één
maand gecomposteerd substraat, 3M = 50% drie maanden gecomposteerd substraat, >12M = 50% meer
dan twaalf maanden gecomposteerd substraat. De gemiddelden van de grondbehandelingen in één
staafdiagram die geen letters delen zijn significant verschillend van elkaar door Tukey HSD met een
p-waarde ≤ 0,05.
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Figuur A9. Visuele impressie onderzoek Koningshof. Van links naar rechts en van boven
naar beneden: onderzoeksopstelling drie kappen Koningsho�assen; algemene impressie
groeikas tijdens de groei van tomaat en beide keren sla; tomatentros met beginnende
rijpende tomaten.
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7.2. Tabellen

Tabel A1. Overzicht drogestofgehalte grondbehandelingen per pot voor eerste bewatering direct na
verspenen. De 25% vers behandeling krijgt 50 mL omdat dit de droogste behandeling is. De andere
behandelingen worden verhoudingsgewijs hierop aangepast. KM = positieve controle met
KorrelbeMesting, GM = negatieve controle met Geen beMesting, 5C = 5% twee maanden geComposteerd
substraat, 10C = 10% twee maanden geComposteerd substraat, 25C = 25% twee maanden geComposteerd
substraat, 5V = 5% ongecomposteerd Vers substraat, 10V = 10% ongecomposteerd Vers substraat, 25V =
25% ongecomposteerd Vers substraat

Behandeling Grond Bemesting

Grond
drogestof-
gehalte

Vers/comp
drogestof-
gehalte

Per behandeling
drogestofgehalte

Berekend
water in mL

Toevoegen
in mL

KM 100% nvt. 58.9% - 58.9% 49.4 50

GM 100% nvt. 58.9% - 58.9% 49.4 50

5V 95% 5% vers 58.9% 62.0% 59.1%* 49.5 50

10V 90% 10% vers 58.9% 62.0% 59.2% 49.6 50

25V 75% 25% vers 58.9% 62.0% 59.7% 50 50

5C 95% 5% compost 58.9% 26.2% 57.3% 48.0 50

10C 90% 10% compost 58.9% 26.2% 55.6% 46.6 45

25C 75% 25% compost 58.9% 26.2% 50.7% 42.5 40

* =(GROND%*0.95+BEMESTING%*0.05)*100

Tabel A2. Verwelkte tomatenzaailingen per grondbehandeling voor het hoeveelheid-experiment. De
zaailingen die tijdens de groeiperiode verwelkt zijn, zijn uit de dataset verwijderd. Alle
grondbheandelingen zijn gestart met 20 potten. GM = negatieve controle met Geen beMesting, KM =
positieve controle met KorrelbeMesting, 5C = 5% twee maanden geComposteerd substraat, 10C = 10%
twee maanden geComposteerd substraat, 25C = 25% twee maanden geComposteerd substraat, 5V = 5%
ongecomposteerd Vers substraat, 10V = 10% ongecomposteerd Vers substraat, 25V = 25%
ongecomposteerd Vers substraat.

GM KM 5V 10V 25V 5C 10C 25C

Verwelkte zaailingen 0 20 3 8 11 3 1 6
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