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PIan composterenop Terschelling
Na een jarenlange voorbereiding, waarin de sÍichting Boeren Natuurlijk
een voortrekkersrol speelde,is het composÍerenop Terschellingin de concrete planfasebeland.
Achter Lies op het erf van de maat- staat een verbetering van de strooi
schapC. J. en J. J.W Cupido aan de sellaagen bodemlevendoor bacteKampweg denken de initiatiefne- riën en schimmels.
mers een goedeplek te hebbenge- De,compost mag bovengrondsuitvonden,in het agrarischzoekgebied, geredenworden en valt niet onder
centraal gelegen om de compost de meststoffenwet. De grond zal
over de landerijenuit te rijden, en meer vocht vasthouden.Door een
een plek die de minste verkeers- beter bodemleven zullen er meer
overlast op de hoofdweg veroor- wonnen, insecten, larven, etc.
zaakt.Het is de bedoelingdat Jelle komen, hetgeen weer tot gevolg
Cupido het bedrijf gaat exploiteren. heeft dat het vogelleven zal toeneIn het plan van 'Cup-Compost', men. Door meer instraling zal er
zoals het composteerbedrijf zal meer uitstraling zijn, waardoor er
heten, gaat men ervan uit dat de meer ventilatie en zuurstof in de
groenecontainer niet meer gebruikt strooisellaag is. Er zullen minder
wordt en dat in de dorpen en woon- snel stoffen uitgespoeld worden
kernen zogenaamdegroen- en tuin- naar het grondwater,zoals met meafvalcontainerbakken worden ge- stinjectie in de grond gebeurt.
plaatst, waarvan men gebruik kan Dit geeft op den duur een betere bomaken. Cup-Compost gaat zorgen demvruchtbaarheid.Er zal nauwevoor transport en daarna voor ver- lijks uitspoelingzijn naar het oppercomposteringop het bedrijf in Lies vlaktewater.Door het toepassenvan
volgens de CMC-methode, waarbij meer'eigenmineralen'op de landeCMC:staat voor Controlled Micro- ,.rijen en de dure nutriëntenafvoer
biological Compost. De methode naar elderste stoppen,zal de invoer
zorgt vooÍ doding van schadelijke van mineralenvan buiten het eiland
organismen en toename van ge- (kunstmest e.d.) minder noodzakewenste micro-organismen.Er ont- lijk worden.Hiermee hopen de trek,ï

kers van het composteringsproject
invulling te geven aan een betere
kringloopgedachte
op het eiland en
aan de zo gewensteduurzameontwikkeling waar de boeren en burgers op wachten.Compost maken
volgens de CMC-methode veroorzaakt geen geur. Direct omwonenden in Lies,van de Kampweg en Fabrieksweg zullen worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de plannen en een excursie ter plekke. Ze zullen worden
betrokkenbij het kiezenvan een locatie voor een te bouwen loods,
weegbrug,e.d., waarvoor uiteraard
vergunningenbij de gemeentemoeten worden aangevraagd.Voor de
andere bewoners van Terschelling
geldt dat'Cup-Compost'graagreacties ontvangt en gewensteinformatie wil geven.Dat kan op de volgende manieren:Op de locatie zelf,Lies
24A (Jelle of Rinske Cupido), via
mail info@pieterpeitshoeve.nl,
telefoon 448501of 449935,fax 449934of.
,mobiel 06-53340472.

