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De politie heeft een 34-jarige
man uit Ravenstein aangehou-
den omdat hij geweld zou heb-
ben gepleegd tegen zijn
ex-vrouw, die ook in Raven-
stein woont.
De vrouw schakelde de politie
in omdat haar ex-man
‘s nachts haar woning was bin-
nengedrongen en vervolgens
een deur vernielde.
Ook zou hij de vrouw hebben
geslagen. De man was er ech-
ter weer vandoor gegaan voor-
dat de politie arriveerde. Toch
kon hij korte tijd later bij zijn
woning alsnog worden aange-
houden.
De man is ingesloten. De
vrouw deed aangifte.

O
p Slabroek zou
vanaf dinsdag
een giraffe para-
deren, maar dat
was een matige

1-aprilgrap, in Keent streek een
dag eerder een zééarend neer
en in Megen nestelen voor het
eerst sinds mensenheugenis
weer ooievaars. Net als in
Oijen overigens, maar dat
klinkt op z’n minst nog lo-
gisch. In al dat ‘dierengeweld’
kon het grote Oss natuurlijk
niet achterblijven. En dus heeft
de gemeente ossenkopjes in de
voetgangerslichten gestopt.
Geen 1-aprilstunt, maar een
blijvertje, zo is de bedoeling.
Oss wil zich nadrukkelijker
profileren om zo meer mensen

naar het stadscentrum te trek-
ken en daarbij is de os een be-
langrijk wapen. Tot in de ver-
keerslichten aan toe. Komt dat
zien, komt dat zien. Zoals
Utrecht al jaren lichten met
Nijntjes heeft. Utrecht is de ge-
boortestad van Nijntje Pluis en
er schijnen hordes Japanners
om die reden naar de stad te ko-
men. Nou denk ik dat Oss niet
diezelfde pretenties moet heb-
ben. Ik zou meer verwachten
van de lancering van gratis in-
ternet over twee maanden en
de telefoonapp die bezoekers
er op wijst wat er in de stad al-
lemaal te doen is en waar de
koopjes zijn. Al is dat ook maar
een probeersel.
Het idee van de ossenkopjes
werd een maand geleden gebo-
ren tijdens een conferentietje
in Oss voor ambtenaren uit het
hele land. Een maand geleden
bedacht en nu al uitgevoerd:
petje af, nieuw record. Wat mij
vooral streelt is dat de gemeen-
te een beetje recalcitrant is ge-

weest. Volgens de regeling ver-
keerslichten mag het namelijk
niet. In artikel 75 staat dat de
groene en rode lichten voor-
zien moeten zijn van een voet-
gangerssymbool. Opdat kleu-
renblinden ook begrijpen wan-
neer ze mogen oversteken en
wanneer niet. Maar als in
Utrecht geen haan kraait naar
de Nijntjes, dan is een osje
toch zeker ook pluis? Volgens
mij weet iedere jandoedel na-
melijk dat het bovenste licht
staat voor stoppen en het on-
derste voor doorlopen.
Voetgangerslichten heb je so-
wieso in alle soorten en maten.
In Frankrijk een frêle kerel in
maatpak en in de voormalige
DDR een olijk, dikkig manne-
tje dat als het groen wordt een
ferme pas inzet. In Amersfoort
zag ik eens op een verkeers-
licht een vrouw in mini-jurk
met een wapperende paarden-
staart en in Assen hebben ze
drie mannetjes op een rij. Dan
denk je als man alleen toch
ook niet: dat zal vast niet voor
mij bedoeld zijn; laat ik dus
maar doorlopen.

Wie aanstoot neemt aan die fri-
voliteiten kan van mij de boom
in. Net als Maria in de Eiken-
boomgaard. Plots stond ze daar
in een holle eik, die witte
homp gips met haar vroom ge-
vouwen handen. Een Mariaver-
schijning, maar dan wel echt.
Dat mocht dan eerst weer niet
van de gemeente. Binnen een
dag lag ze op de stort. Maar
kunstenares Christine Bau-
mann wist een ambtenaar zo
ver te krijgen dat haar beeld-
houwwerk teruggeplaatst
werd. Voor hoe lang maakt
haar niet eens zo veel uit. Ze
heeft het vooral gemaakt om
reacties te ontlokken.
Oss probeert er vrolijk op los:
gratis wifi, figuurtjes in ver-
keerslichten en spontane
kunst. Die creativiteit mag best
beloond worden. Ik zeg: een Os-
je van Verdienste voor alle be-
denkers.

Reageren? m.vhelvoirt@bd.nl of via
Twitter: @maartenhelvoirt

door Maarten van den Hurk

OSS – ‘Koecompost’ staat er op de
zakken. Het is een beschermde en
geregistreerde merknaam. Heel
even heeft Joris Hanenberg aan
Koecomposst gedacht, als knipoog
naar zijn stad. Maar daar is hij
snel van afgestapt: „Als je je pro-
duct overal wilt verkopen, moet
de merknaam algemeen en een-
voudig zijn.”
Joris Hanenberg (31) heeft hoge
verwachtingen van het product,
of eigenlijk het proces, dat hij ont-
wikkeld heeft samen met zijn va-
der Theo en broer Teun. Koemest
gaat door een mestverwerkings-
machine en komt daar uit als geur-
loze compost die van de NVWA
(Nederlandse Voedsel en Waren
Autoriteit) de export in mag.
Maar Hanenberg mikt vooral op
afzet in eigen land, via tuincentra.
Dit biedt perspectief voor de tuin-
bezitter die wel de meststoffen
van de koe om de hoek wil, maar
niet de stank en de nattigheid. En
dit biedt perspectief voor de
steeds intensiever wordende

melkveehouderij. Boeren moeten
hun mestboekhouding op orde
houden en met elke zak compost
verdwijnt een hoeveelheid stik-
stof en fosfor van het erf. In krin-
gen van melkveehouders bestaat
ook daarom belangstelling voor
wat de Hanenbergen nu nog als
enige in Nederland doen.
Joris en Teun Hanenberg nemen
het melkveebedrijf van hun vader
over en laten het groeien van
twee- naar vierhonderd koeien.
Ze hebben echter niet meer
grond om de mest op kwijt te ra-
ken. Tegen betaling uitrijden op
andermans land is dan de gangba-
re optie. De universitair geschool-
de Joris ging op zoek naar alterna-
tieven. In de Verenigde Staten zag
hij de Beddingmaster, een enor-
me draaiende trommel die mest
binnen 24 uur tot compost ver-
werkt. Boeren daar gebruiken de
compost als boxstrooisel, waar de
koeien in de stal op liggen. Dat
wilde Hanenberg ook: „Dan houd
je die mest in een eigen kring-
loop. En je hoeft geen boxstrooi-
sel meer te kopen, wat circa 100
euro per koe per jaar scheelt.”
Zo kan op termijn de investering
van drie ton terugkomen. Eind
2012 stond de installatie draaiend
op het erf. Het vergde nog ander-
half jaar om het proces te optima-
liseren. De compost kreeg het
NVWA-stempel, voor de boer
ook het bewijs dat alle bacteriën
dood zijn en de compost als box-
strooisel voor de koeien veilig is.
Intussen ontstond het idee voor
een verpakkingsmachine en afzet
richting particulieren. Daar zit be-
halve een verdienmodel ook een
moderne ketengedachte achter. Jo-
ris Hanenberg: „De mest blijft zo
mooi in het eigen gebied. Ik weet
zeker dat veel tuinliefhebbers lie-
ver compost hebben van de koe
om de hoek dan kunstmestkorrels
uit een verre fabriek.”

Arrestatie na geweld
bd.nl/oost
● 24 uur per dag ● 7 dagen per week

Liever compost
van een koe om
de hoek dan
kunstmestkorrels
uit verre fabriek
Joris Hanenberg,
melkveehouder

bd.nl/bernhoven

COLUMN

● Een jaar alweer zitten personeel
en patiënten van ziekenhuis Bern-
hoven op de nieuwe plek in Uden.
Kijk nog eens terug op de grote
verhuisoperatie via

Bernhoven is jarig

De boom in Koemest gaat in

bd.nl/marketgarden

Wat mij vooral
streelt, is dat Oss
recalcitrant is
geweest met die
verkeerslichten

Vergeet het aanhangertje mest.
Bij Hanenberg gaat koeienpoep als
topcompost van het erf. In zakken.

● Verhalen, foto’s en zelfs film-
beelden zijn er genoeg van de oor-
logshandelingen rond Market Gar-
den, maar hoe zit het met verhalen
en foto’s van burgers? Stuur in via

“

70 jaar na bevrijding

bd.nl/abonneewerftabonnee 

Maak iemand 
abonnee!
En u als trouwe abonnee ontvangt 
een VVV-cadeaubon t.w.v. € 50,-* 

De nieuwe abonnee leest de krant 
+ 24/7 digitaal nieuws 2 maanden 
gratis en betaalt vervolgens normaal 
tarief.

Maak iemand abonnee op: 
bd.nl/abonneewerftabonnee 

*Voorwaarde is dat u én de nieuwe abonnee 
minimaal 6 maanden abonnee blijven. 

MESTVERWERKING

Maarten van Helvoirt

R A V E N S T E I N

Mest in put

Mest1

8

Pomp

Boxstrooisel
Gedeelte van de 
compost wordt 
gebruikt als box-
strooisel in de 
koeienstal.

MESTCOMPOSTERING

Koeienmest wordt in het be-
drijf van Hanenberg omgezet 
in dikke- en dunne fractie. De 
dikke fractie wordt in een dag 
gecomposteerd en verpakt. De 
dunne fractie kan uitgereden 
worden over het land. 
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Het Vocaal Ensemble Oss geeft
morgen in de Heilig Hartkerk
in Oss een passieconcert. Op
het programma onder meer
het Requiem van Maurice
Duruflé en de Eerste Suite van
Bach. Aanvang 15.00 uur, en-
tree kost 17,50 euro.

De Osse Soroptimistclub geeft
morgen om 14.30 uur een huis-
kamerconcert. De opbrengst
van het concert gaat naar ver-
pleeghuis De Wellen in Oss.
Het concert vindt plaats bij de
familie Slegers-Karsmakers,
Dijkstraat 13 in Nistelrode.

Benefietconcert

Passieconcert

OSS – Hanenberg wil zijn Koecom-
post gaan verkopen via tuincen-
tra. En via zijn overburen, de in
Oss bekende Landwinkel van
Boer Spierings. Daar ligt sinds
een week de eerste lading.
Klanten van de Landwinkel moe-
ten nog wennen aan het nieuwe
product, zegt Jasper Spierings:
„Dit verwachten ze hier niet. Men-
sen komen hier op de fiets naar-
toe voor een lekker stukje kaas of
vlees. Niet voor tuincompost.
Maar ze vinden het wel leuk dat
het van de buren komt. Ik heb al
wat mensen met de auto terug
zien komen voor wat zakken.”
Joris Hanenberg vertrouwt op
een groeiende belangstelling. Vo-
rig jaar, toen de compost nog niet
gecertificeerd en in zakken ver-
pakt was, verkocht hij aan huis
wel eens een aanhangertje aan
kennissen: „En die zijn dit voor-
jaar allemaal teruggekomen voor
een nieuwe lading.”
De verpakkingsmachine, de eigen
merknaam en de eigen zakken
maken verkoop buiten de deur
mogelijk. Dat proces is operatio-
neel sinds vorige week vrijdag.
Een dag later lagen de eerste zak-
ken bij Boer Spierings.

Voor particuliere tuinbezit-
ters is de koecompost een
alternatief voor compost en
kunstmestkorrels

Met elke zak compost
verdwijnt stikstof en fosfor
van het erf. Dat is gunstig
voor de mestboekhouding

compostzak van het erf
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Golf Parc De Pettelaar organiseert voor 
groepen van 8 tot 48 personen golfclinics. 
U wordt ontvangen met koffie en een 
heerlijke echte Bossche bol.

WWW.PETTELAAR-GOLF.NL

Voordelig kennismaken met golf ?

Dat kan nu!
INTRODUCTIECURSUS GOLF

Golf Parc de Pettelaar heeft een fantastische aanbieding voor 
u! De aanbieding bestaat uit een introductiecursus van vier 
lessen van een uur in groepen van 4 personen voor slechts 
€ 50,- per persoon. Het gebruik van golfclubs is inbegrepen. 
Een inschrijfformulier voor deze aanbieding kunt u aanvragen 
via telefoonnummer 073 - 613 66 30. 

Langskomen mag natuurlijk altijd!

Golf
Parc

De Pettelaar
Meerendonkweg 2, 
's-Hertogenbosch

073 613 6630

12 APRIL OPEN DAG
GRATIS TOEGANG

Inloop clinics van 12 tot 17.00 uur
www.woonboulevardoss.com

Kijk voor de openingstijden van de winkels op www.woonboulevardoss.com

ELKE ZONDAG OPEN!

KOOPZONDAG
 

Gemullehoekenweg 59

5062 CA OISTERWIJK 

www.huisvanstrijdhoven.nl

6 April
geopend

Het BD op je iPad?

Ja!
                   in de app-store!

Verkoop
ook bij de
overburen

Koecompost
De beste kwa-
liteit compost 
wordt eerst 
fijngehakseld 
en dan ver-
pakt.
Het wordt ver-
kocht voor 9 
euro per zak. 

Opslag dunne fractie Boxstrooisel Koecompost

2

3

Dikke fractie

Aanzuigen lucht

Compost

63˚C

Dunne fractie
Wordt opsla-
gen in silo en 
uitgereden op 
eigen land of 
afgevoerd.

C

Trommel draait langzaam en er 
wordt lucht door de trommel 
gezogen. Hierdoor komt het 
composteren op gang en stijgt 
de temperatuur tot 63ºC.
Na 24 uur is de compost gereed 
en verlaat de trommel.  

5

Opslag dunne fractie

2

33

afgevoerd.

Mest-scheider:
Perst het meeste 
vocht uit de mest 
waardoor er twee 
componenten 
overblijven:

•Dikke fractie
Geschikt om te 
composteren

•Dunne fractie
Stikstofrijk en ge-
schikt om land te 
bemesten.
Kan in de toe-
komst ook worden 
omgezet in water 
en kunstmest.

6

7

22
Mest-
scheider

44

Dikke fractie
Gaat in com-
posterings-
trommel.

55

er

Compost
Verlaat na 24 uur 
de trommel en 
gaat via lopende 
band naar opslag.

Door de verhitting bevat de 
de compost geen schadelijke 
bacteriën meer en is daarom 
ook geschikt voor export.

WERKING TROMMEL

infographic Julius Wintermans
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De politie heeft een 34-jarige
man uit Ravenstein aangehou-
den omdat hij geweld zou heb-
ben gepleegd tegen zijn
ex-vrouw, die ook in Raven-
stein woont.
De vrouw schakelde de politie
in omdat haar ex-man
‘s nachts haar woning was bin-
nengedrongen en vervolgens
een deur vernielde.
Ook zou hij de vrouw hebben
geslagen. De man was er ech-
ter weer vandoor gegaan voor-
dat de politie arriveerde. Toch
kon hij korte tijd later bij zijn
woning alsnog worden aange-
houden.
De man is ingesloten. De
vrouw deed aangifte.

O
p Slabroek zou
vanaf dinsdag
een giraffe para-
deren, maar dat
was een matige

1-aprilgrap, in Keent streek een
dag eerder een zééarend neer
en in Megen nestelen voor het
eerst sinds mensenheugenis
weer ooievaars. Net als in
Oijen overigens, maar dat
klinkt op z’n minst nog lo-
gisch. In al dat ‘dierengeweld’
kon het grote Oss natuurlijk
niet achterblijven. En dus heeft
de gemeente ossenkopjes in de
voetgangerslichten gestopt.
Geen 1-aprilstunt, maar een
blijvertje, zo is de bedoeling.
Oss wil zich nadrukkelijker
profileren om zo meer mensen

naar het stadscentrum te trek-
ken en daarbij is de os een be-
langrijk wapen. Tot in de ver-
keerslichten aan toe. Komt dat
zien, komt dat zien. Zoals
Utrecht al jaren lichten met
Nijntjes heeft. Utrecht is de ge-
boortestad van Nijntje Pluis en
er schijnen hordes Japanners
om die reden naar de stad te ko-
men. Nou denk ik dat Oss niet
diezelfde pretenties moet heb-
ben. Ik zou meer verwachten
van de lancering van gratis in-
ternet over twee maanden en
de telefoonapp die bezoekers
er op wijst wat er in de stad al-
lemaal te doen is en waar de
koopjes zijn. Al is dat ook maar
een probeersel.
Het idee van de ossenkopjes
werd een maand geleden gebo-
ren tijdens een conferentietje
in Oss voor ambtenaren uit het
hele land. Een maand geleden
bedacht en nu al uitgevoerd:
petje af, nieuw record. Wat mij
vooral streelt is dat de gemeen-
te een beetje recalcitrant is ge-

weest. Volgens de regeling ver-
keerslichten mag het namelijk
niet. In artikel 75 staat dat de
groene en rode lichten voor-
zien moeten zijn van een voet-
gangerssymbool. Opdat kleu-
renblinden ook begrijpen wan-
neer ze mogen oversteken en
wanneer niet. Maar als in
Utrecht geen haan kraait naar
de Nijntjes, dan is een osje
toch zeker ook pluis? Volgens
mij weet iedere jandoedel na-
melijk dat het bovenste licht
staat voor stoppen en het on-
derste voor doorlopen.
Voetgangerslichten heb je so-
wieso in alle soorten en maten.
In Frankrijk een frêle kerel in
maatpak en in de voormalige
DDR een olijk, dikkig manne-
tje dat als het groen wordt een
ferme pas inzet. In Amersfoort
zag ik eens op een verkeers-
licht een vrouw in mini-jurk
met een wapperende paarden-
staart en in Assen hebben ze
drie mannetjes op een rij. Dan
denk je als man alleen toch
ook niet: dat zal vast niet voor
mij bedoeld zijn; laat ik dus
maar doorlopen.

Wie aanstoot neemt aan die fri-
voliteiten kan van mij de boom
in. Net als Maria in de Eiken-
boomgaard. Plots stond ze daar
in een holle eik, die witte
homp gips met haar vroom ge-
vouwen handen. Een Mariaver-
schijning, maar dan wel echt.
Dat mocht dan eerst weer niet
van de gemeente. Binnen een
dag lag ze op de stort. Maar
kunstenares Christine Bau-
mann wist een ambtenaar zo
ver te krijgen dat haar beeld-
houwwerk teruggeplaatst
werd. Voor hoe lang maakt
haar niet eens zo veel uit. Ze
heeft het vooral gemaakt om
reacties te ontlokken.
Oss probeert er vrolijk op los:
gratis wifi, figuurtjes in ver-
keerslichten en spontane
kunst. Die creativiteit mag best
beloond worden. Ik zeg: een Os-
je van Verdienste voor alle be-
denkers.

Reageren? m.vhelvoirt@bd.nl of via
Twitter: @maartenhelvoirt

door Maarten van den Hurk

OSS – ‘Koecompost’ staat er op de
zakken. Het is een beschermde en
geregistreerde merknaam. Heel
even heeft Joris Hanenberg aan
Koecomposst gedacht, als knipoog
naar zijn stad. Maar daar is hij
snel van afgestapt: „Als je je pro-
duct overal wilt verkopen, moet
de merknaam algemeen en een-
voudig zijn.”
Joris Hanenberg (31) heeft hoge
verwachtingen van het product,
of eigenlijk het proces, dat hij ont-
wikkeld heeft samen met zijn va-
der Theo en broer Teun. Koemest
gaat door een mestverwerkings-
machine en komt daar uit als geur-
loze compost die van de NVWA
(Nederlandse Voedsel en Waren
Autoriteit) de export in mag.
Maar Hanenberg mikt vooral op
afzet in eigen land, via tuincentra.
Dit biedt perspectief voor de tuin-
bezitter die wel de meststoffen
van de koe om de hoek wil, maar
niet de stank en de nattigheid. En
dit biedt perspectief voor de
steeds intensiever wordende

melkveehouderij. Boeren moeten
hun mestboekhouding op orde
houden en met elke zak compost
verdwijnt een hoeveelheid stik-
stof en fosfor van het erf. In krin-
gen van melkveehouders bestaat
ook daarom belangstelling voor
wat de Hanenbergen nu nog als
enige in Nederland doen.
Joris en Teun Hanenberg nemen
het melkveebedrijf van hun vader
over en laten het groeien van
twee- naar vierhonderd koeien.
Ze hebben echter niet meer
grond om de mest op kwijt te ra-
ken. Tegen betaling uitrijden op
andermans land is dan de gangba-
re optie. De universitair geschool-
de Joris ging op zoek naar alterna-
tieven. In de Verenigde Staten zag
hij de Beddingmaster, een enor-
me draaiende trommel die mest
binnen 24 uur tot compost ver-
werkt. Boeren daar gebruiken de
compost als boxstrooisel, waar de
koeien in de stal op liggen. Dat
wilde Hanenberg ook: „Dan houd
je die mest in een eigen kring-
loop. En je hoeft geen boxstrooi-
sel meer te kopen, wat circa 100
euro per koe per jaar scheelt.”
Zo kan op termijn de investering
van drie ton terugkomen. Eind
2012 stond de installatie draaiend
op het erf. Het vergde nog ander-
half jaar om het proces te optima-
liseren. De compost kreeg het
NVWA-stempel, voor de boer
ook het bewijs dat alle bacteriën
dood zijn en de compost als box-
strooisel voor de koeien veilig is.
Intussen ontstond het idee voor
een verpakkingsmachine en afzet
richting particulieren. Daar zit be-
halve een verdienmodel ook een
moderne ketengedachte achter. Jo-
ris Hanenberg: „De mest blijft zo
mooi in het eigen gebied. Ik weet
zeker dat veel tuinliefhebbers lie-
ver compost hebben van de koe
om de hoek dan kunstmestkorrels
uit een verre fabriek.”

Arrestatie na geweld
bd.nl/oost
● 24 uur per dag ● 7 dagen per week

Liever compost
van een koe om
de hoek dan
kunstmestkorrels
uit verre fabriek
Joris Hanenberg,
melkveehouder

bd.nl/bernhoven
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● Een jaar alweer zitten personeel
en patiënten van ziekenhuis Bern-
hoven op de nieuwe plek in Uden.
Kijk nog eens terug op de grote
verhuisoperatie via

Bernhoven is jarig

De boom in Koemest gaat in

bd.nl/marketgarden

Wat mij vooral
streelt, is dat Oss
recalcitrant is
geweest met die
verkeerslichten

Vergeet het aanhangertje mest.
Bij Hanenberg gaat koeienpoep als
topcompost van het erf. In zakken.

● Verhalen, foto’s en zelfs film-
beelden zijn er genoeg van de oor-
logshandelingen rond Market Gar-
den, maar hoe zit het met verhalen
en foto’s van burgers? Stuur in via

“

70 jaar na bevrijding

bd.nl/abonneewerftabonnee 

Maak iemand 
abonnee!
En u als trouwe abonnee ontvangt 
een VVV-cadeaubon t.w.v. € 50,-* 

De nieuwe abonnee leest de krant 
+ 24/7 digitaal nieuws 2 maanden 
gratis en betaalt vervolgens normaal 
tarief.

Maak iemand abonnee op: 
bd.nl/abonneewerftabonnee 

*Voorwaarde is dat u én de nieuwe abonnee 
minimaal 6 maanden abonnee blijven. 
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Boxstrooisel
Gedeelte van de 
compost wordt 
gebruikt als box-
strooisel in de 
koeienstal.

MESTCOMPOSTERING

Koeienmest wordt in het be-
drijf van Hanenberg omgezet 
in dikke- en dunne fractie. De 
dikke fractie wordt in een dag 
gecomposteerd en verpakt. De 
dunne fractie kan uitgereden 
worden over het land. 
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Het Vocaal Ensemble Oss geeft
morgen in de Heilig Hartkerk
in Oss een passieconcert. Op
het programma onder meer
het Requiem van Maurice
Duruflé en de Eerste Suite van
Bach. Aanvang 15.00 uur, en-
tree kost 17,50 euro.

De Osse Soroptimistclub geeft
morgen om 14.30 uur een huis-
kamerconcert. De opbrengst
van het concert gaat naar ver-
pleeghuis De Wellen in Oss.
Het concert vindt plaats bij de
familie Slegers-Karsmakers,
Dijkstraat 13 in Nistelrode.

Benefietconcert

Passieconcert

OSS – Hanenberg wil zijn Koecom-
post gaan verkopen via tuincen-
tra. En via zijn overburen, de in
Oss bekende Landwinkel van
Boer Spierings. Daar ligt sinds
een week de eerste lading.
Klanten van de Landwinkel moe-
ten nog wennen aan het nieuwe
product, zegt Jasper Spierings:
„Dit verwachten ze hier niet. Men-
sen komen hier op de fiets naar-
toe voor een lekker stukje kaas of
vlees. Niet voor tuincompost.
Maar ze vinden het wel leuk dat
het van de buren komt. Ik heb al
wat mensen met de auto terug
zien komen voor wat zakken.”
Joris Hanenberg vertrouwt op
een groeiende belangstelling. Vo-
rig jaar, toen de compost nog niet
gecertificeerd en in zakken ver-
pakt was, verkocht hij aan huis
wel eens een aanhangertje aan
kennissen: „En die zijn dit voor-
jaar allemaal teruggekomen voor
een nieuwe lading.”
De verpakkingsmachine, de eigen
merknaam en de eigen zakken
maken verkoop buiten de deur
mogelijk. Dat proces is operatio-
neel sinds vorige week vrijdag.
Een dag later lagen de eerste zak-
ken bij Boer Spierings.

Voor particuliere tuinbezit-
ters is de koecompost een
alternatief voor compost en
kunstmestkorrels

Met elke zak compost
verdwijnt stikstof en fosfor
van het erf. Dat is gunstig
voor de mestboekhouding

compostzak van het erf
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Golf Parc De Pettelaar organiseert voor 
groepen van 8 tot 48 personen golfclinics. 
U wordt ontvangen met koffie en een 
heerlijke echte Bossche bol.

WWW.PETTELAAR-GOLF.NL

Voordelig kennismaken met golf ?

Dat kan nu!
INTRODUCTIECURSUS GOLF

Golf Parc de Pettelaar heeft een fantastische aanbieding voor 
u! De aanbieding bestaat uit een introductiecursus van vier 
lessen van een uur in groepen van 4 personen voor slechts 
€ 50,- per persoon. Het gebruik van golfclubs is inbegrepen. 
Een inschrijfformulier voor deze aanbieding kunt u aanvragen 
via telefoonnummer 073 - 613 66 30. 

Langskomen mag natuurlijk altijd!

Golf
Parc

De Pettelaar
Meerendonkweg 2, 
's-Hertogenbosch

073 613 6630

12 APRIL OPEN DAG
GRATIS TOEGANG

Inloop clinics van 12 tot 17.00 uur
www.woonboulevardoss.com

Kijk voor de openingstijden van de winkels op www.woonboulevardoss.com

ELKE ZONDAG OPEN!

KOOPZONDAG
 

Gemullehoekenweg 59

5062 CA OISTERWIJK 

www.huisvanstrijdhoven.nl
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Het BD op je iPad?

Ja!
                   in de app-store!

Verkoop
ook bij de
overburen

Koecompost
De beste kwa-
liteit compost 
wordt eerst 
fijngehakseld 
en dan ver-
pakt.
Het wordt ver-
kocht voor 9 
euro per zak. 

Opslag dunne fractie Boxstrooisel Koecompost

2

3

Dikke fractie

Aanzuigen lucht

Compost

63˚C

Dunne fractie
Wordt opsla-
gen in silo en 
uitgereden op 
eigen land of 
afgevoerd.

C

Trommel draait langzaam en er 
wordt lucht door de trommel 
gezogen. Hierdoor komt het 
composteren op gang en stijgt 
de temperatuur tot 63ºC.
Na 24 uur is de compost gereed 
en verlaat de trommel.  

5

Opslag dunne fractie

2

33

afgevoerd.

Mest-scheider:
Perst het meeste 
vocht uit de mest 
waardoor er twee 
componenten 
overblijven:

•Dikke fractie
Geschikt om te 
composteren

•Dunne fractie
Stikstofrijk en ge-
schikt om land te 
bemesten.
Kan in de toe-
komst ook worden 
omgezet in water 
en kunstmest.

6

7

22
Mest-
scheider

44

Dikke fractie
Gaat in com-
posterings-
trommel.

55

er

Compost
Verlaat na 24 uur 
de trommel en 
gaat via lopende 
band naar opslag.

Door de verhitting bevat de 
de compost geen schadelijke 
bacteriën meer en is daarom 
ook geschikt voor export.

WERKING TROMMEL

infographic Julius Wintermans
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De politie heeft een 34-jarige
man uit Ravenstein aangehou-
den omdat hij geweld zou heb-
ben gepleegd tegen zijn
ex-vrouw, die ook in Raven-
stein woont.
De vrouw schakelde de politie
in omdat haar ex-man
‘s nachts haar woning was bin-
nengedrongen en vervolgens
een deur vernielde.
Ook zou hij de vrouw hebben
geslagen. De man was er ech-
ter weer vandoor gegaan voor-
dat de politie arriveerde. Toch
kon hij korte tijd later bij zijn
woning alsnog worden aange-
houden.
De man is ingesloten. De
vrouw deed aangifte.

O
p Slabroek zou
vanaf dinsdag
een giraffe para-
deren, maar dat
was een matige

1-aprilgrap, in Keent streek een
dag eerder een zééarend neer
en in Megen nestelen voor het
eerst sinds mensenheugenis
weer ooievaars. Net als in
Oijen overigens, maar dat
klinkt op z’n minst nog lo-
gisch. In al dat ‘dierengeweld’
kon het grote Oss natuurlijk
niet achterblijven. En dus heeft
de gemeente ossenkopjes in de
voetgangerslichten gestopt.
Geen 1-aprilstunt, maar een
blijvertje, zo is de bedoeling.
Oss wil zich nadrukkelijker
profileren om zo meer mensen

naar het stadscentrum te trek-
ken en daarbij is de os een be-
langrijk wapen. Tot in de ver-
keerslichten aan toe. Komt dat
zien, komt dat zien. Zoals
Utrecht al jaren lichten met
Nijntjes heeft. Utrecht is de ge-
boortestad van Nijntje Pluis en
er schijnen hordes Japanners
om die reden naar de stad te ko-
men. Nou denk ik dat Oss niet
diezelfde pretenties moet heb-
ben. Ik zou meer verwachten
van de lancering van gratis in-
ternet over twee maanden en
de telefoonapp die bezoekers
er op wijst wat er in de stad al-
lemaal te doen is en waar de
koopjes zijn. Al is dat ook maar
een probeersel.
Het idee van de ossenkopjes
werd een maand geleden gebo-
ren tijdens een conferentietje
in Oss voor ambtenaren uit het
hele land. Een maand geleden
bedacht en nu al uitgevoerd:
petje af, nieuw record. Wat mij
vooral streelt is dat de gemeen-
te een beetje recalcitrant is ge-

weest. Volgens de regeling ver-
keerslichten mag het namelijk
niet. In artikel 75 staat dat de
groene en rode lichten voor-
zien moeten zijn van een voet-
gangerssymbool. Opdat kleu-
renblinden ook begrijpen wan-
neer ze mogen oversteken en
wanneer niet. Maar als in
Utrecht geen haan kraait naar
de Nijntjes, dan is een osje
toch zeker ook pluis? Volgens
mij weet iedere jandoedel na-
melijk dat het bovenste licht
staat voor stoppen en het on-
derste voor doorlopen.
Voetgangerslichten heb je so-
wieso in alle soorten en maten.
In Frankrijk een frêle kerel in
maatpak en in de voormalige
DDR een olijk, dikkig manne-
tje dat als het groen wordt een
ferme pas inzet. In Amersfoort
zag ik eens op een verkeers-
licht een vrouw in mini-jurk
met een wapperende paarden-
staart en in Assen hebben ze
drie mannetjes op een rij. Dan
denk je als man alleen toch
ook niet: dat zal vast niet voor
mij bedoeld zijn; laat ik dus
maar doorlopen.

Wie aanstoot neemt aan die fri-
voliteiten kan van mij de boom
in. Net als Maria in de Eiken-
boomgaard. Plots stond ze daar
in een holle eik, die witte
homp gips met haar vroom ge-
vouwen handen. Een Mariaver-
schijning, maar dan wel echt.
Dat mocht dan eerst weer niet
van de gemeente. Binnen een
dag lag ze op de stort. Maar
kunstenares Christine Bau-
mann wist een ambtenaar zo
ver te krijgen dat haar beeld-
houwwerk teruggeplaatst
werd. Voor hoe lang maakt
haar niet eens zo veel uit. Ze
heeft het vooral gemaakt om
reacties te ontlokken.
Oss probeert er vrolijk op los:
gratis wifi, figuurtjes in ver-
keerslichten en spontane
kunst. Die creativiteit mag best
beloond worden. Ik zeg: een Os-
je van Verdienste voor alle be-
denkers.

Reageren? m.vhelvoirt@bd.nl of via
Twitter: @maartenhelvoirt

door Maarten van den Hurk

OSS – ‘Koecompost’ staat er op de
zakken. Het is een beschermde en
geregistreerde merknaam. Heel
even heeft Joris Hanenberg aan
Koecomposst gedacht, als knipoog
naar zijn stad. Maar daar is hij
snel van afgestapt: „Als je je pro-
duct overal wilt verkopen, moet
de merknaam algemeen en een-
voudig zijn.”
Joris Hanenberg (31) heeft hoge
verwachtingen van het product,
of eigenlijk het proces, dat hij ont-
wikkeld heeft samen met zijn va-
der Theo en broer Teun. Koemest
gaat door een mestverwerkings-
machine en komt daar uit als geur-
loze compost die van de NVWA
(Nederlandse Voedsel en Waren
Autoriteit) de export in mag.
Maar Hanenberg mikt vooral op
afzet in eigen land, via tuincentra.
Dit biedt perspectief voor de tuin-
bezitter die wel de meststoffen
van de koe om de hoek wil, maar
niet de stank en de nattigheid. En
dit biedt perspectief voor de
steeds intensiever wordende

melkveehouderij. Boeren moeten
hun mestboekhouding op orde
houden en met elke zak compost
verdwijnt een hoeveelheid stik-
stof en fosfor van het erf. In krin-
gen van melkveehouders bestaat
ook daarom belangstelling voor
wat de Hanenbergen nu nog als
enige in Nederland doen.
Joris en Teun Hanenberg nemen
het melkveebedrijf van hun vader
over en laten het groeien van
twee- naar vierhonderd koeien.
Ze hebben echter niet meer
grond om de mest op kwijt te ra-
ken. Tegen betaling uitrijden op
andermans land is dan de gangba-
re optie. De universitair geschool-
de Joris ging op zoek naar alterna-
tieven. In de Verenigde Staten zag
hij de Beddingmaster, een enor-
me draaiende trommel die mest
binnen 24 uur tot compost ver-
werkt. Boeren daar gebruiken de
compost als boxstrooisel, waar de
koeien in de stal op liggen. Dat
wilde Hanenberg ook: „Dan houd
je die mest in een eigen kring-
loop. En je hoeft geen boxstrooi-
sel meer te kopen, wat circa 100
euro per koe per jaar scheelt.”
Zo kan op termijn de investering
van drie ton terugkomen. Eind
2012 stond de installatie draaiend
op het erf. Het vergde nog ander-
half jaar om het proces te optima-
liseren. De compost kreeg het
NVWA-stempel, voor de boer
ook het bewijs dat alle bacteriën
dood zijn en de compost als box-
strooisel voor de koeien veilig is.
Intussen ontstond het idee voor
een verpakkingsmachine en afzet
richting particulieren. Daar zit be-
halve een verdienmodel ook een
moderne ketengedachte achter. Jo-
ris Hanenberg: „De mest blijft zo
mooi in het eigen gebied. Ik weet
zeker dat veel tuinliefhebbers lie-
ver compost hebben van de koe
om de hoek dan kunstmestkorrels
uit een verre fabriek.”

Arrestatie na geweld
bd.nl/oost
● 24 uur per dag ● 7 dagen per week

Liever compost
van een koe om
de hoek dan
kunstmestkorrels
uit verre fabriek
Joris Hanenberg,
melkveehouder

bd.nl/bernhoven

COLUMN

● Een jaar alweer zitten personeel
en patiënten van ziekenhuis Bern-
hoven op de nieuwe plek in Uden.
Kijk nog eens terug op de grote
verhuisoperatie via

Bernhoven is jarig

De boom in Koemest gaat in

bd.nl/marketgarden

Wat mij vooral
streelt, is dat Oss
recalcitrant is
geweest met die
verkeerslichten

Vergeet het aanhangertje mest.
Bij Hanenberg gaat koeienpoep als
topcompost van het erf. In zakken.

● Verhalen, foto’s en zelfs film-
beelden zijn er genoeg van de oor-
logshandelingen rond Market Gar-
den, maar hoe zit het met verhalen
en foto’s van burgers? Stuur in via

“

70 jaar na bevrijding

bd.nl/abonneewerftabonnee 

Maak iemand 
abonnee!
En u als trouwe abonnee ontvangt 
een VVV-cadeaubon t.w.v. € 50,-* 

De nieuwe abonnee leest de krant 
+ 24/7 digitaal nieuws 2 maanden 
gratis en betaalt vervolgens normaal 
tarief.

Maak iemand abonnee op: 
bd.nl/abonneewerftabonnee 

*Voorwaarde is dat u én de nieuwe abonnee 
minimaal 6 maanden abonnee blijven. 

MESTVERWERKING

Maarten van Helvoirt

R A V E N S T E I N

Mest in put

Mest1

8

Pomp

Boxstrooisel
Gedeelte van de 
compost wordt 
gebruikt als box-
strooisel in de 
koeienstal.

MESTCOMPOSTERING

Koeienmest wordt in het be-
drijf van Hanenberg omgezet 
in dikke- en dunne fractie. De 
dikke fractie wordt in een dag 
gecomposteerd en verpakt. De 
dunne fractie kan uitgereden 
worden over het land. 
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Het Vocaal Ensemble Oss geeft
morgen in de Heilig Hartkerk
in Oss een passieconcert. Op
het programma onder meer
het Requiem van Maurice
Duruflé en de Eerste Suite van
Bach. Aanvang 15.00 uur, en-
tree kost 17,50 euro.

De Osse Soroptimistclub geeft
morgen om 14.30 uur een huis-
kamerconcert. De opbrengst
van het concert gaat naar ver-
pleeghuis De Wellen in Oss.
Het concert vindt plaats bij de
familie Slegers-Karsmakers,
Dijkstraat 13 in Nistelrode.

Benefietconcert

Passieconcert

OSS – Hanenberg wil zijn Koecom-
post gaan verkopen via tuincen-
tra. En via zijn overburen, de in
Oss bekende Landwinkel van
Boer Spierings. Daar ligt sinds
een week de eerste lading.
Klanten van de Landwinkel moe-
ten nog wennen aan het nieuwe
product, zegt Jasper Spierings:
„Dit verwachten ze hier niet. Men-
sen komen hier op de fiets naar-
toe voor een lekker stukje kaas of
vlees. Niet voor tuincompost.
Maar ze vinden het wel leuk dat
het van de buren komt. Ik heb al
wat mensen met de auto terug
zien komen voor wat zakken.”
Joris Hanenberg vertrouwt op
een groeiende belangstelling. Vo-
rig jaar, toen de compost nog niet
gecertificeerd en in zakken ver-
pakt was, verkocht hij aan huis
wel eens een aanhangertje aan
kennissen: „En die zijn dit voor-
jaar allemaal teruggekomen voor
een nieuwe lading.”
De verpakkingsmachine, de eigen
merknaam en de eigen zakken
maken verkoop buiten de deur
mogelijk. Dat proces is operatio-
neel sinds vorige week vrijdag.
Een dag later lagen de eerste zak-
ken bij Boer Spierings.

Voor particuliere tuinbezit-
ters is de koecompost een
alternatief voor compost en
kunstmestkorrels

Met elke zak compost
verdwijnt stikstof en fosfor
van het erf. Dat is gunstig
voor de mestboekhouding

compostzak van het erf
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Golf Parc De Pettelaar organiseert voor 
groepen van 8 tot 48 personen golfclinics. 
U wordt ontvangen met koffie en een 
heerlijke echte Bossche bol.

WWW.PETTELAAR-GOLF.NL

Voordelig kennismaken met golf ?

Dat kan nu!
INTRODUCTIECURSUS GOLF

Golf Parc de Pettelaar heeft een fantastische aanbieding voor 
u! De aanbieding bestaat uit een introductiecursus van vier 
lessen van een uur in groepen van 4 personen voor slechts 
€ 50,- per persoon. Het gebruik van golfclubs is inbegrepen. 
Een inschrijfformulier voor deze aanbieding kunt u aanvragen 
via telefoonnummer 073 - 613 66 30. 

Langskomen mag natuurlijk altijd!

Golf
Parc

De Pettelaar
Meerendonkweg 2, 
's-Hertogenbosch

073 613 6630
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Koecompost
De beste kwa-
liteit compost 
wordt eerst 
fijngehakseld 
en dan ver-
pakt.
Het wordt ver-
kocht voor 9 
euro per zak. 

Opslag dunne fractie Boxstrooisel Koecompost
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Dikke fractie

Aanzuigen lucht

Compost
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Dunne fractie
Wordt opsla-
gen in silo en 
uitgereden op 
eigen land of 
afgevoerd.
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Trommel draait langzaam en er 
wordt lucht door de trommel 
gezogen. Hierdoor komt het 
composteren op gang en stijgt 
de temperatuur tot 63ºC.
Na 24 uur is de compost gereed 
en verlaat de trommel.  
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Opslag dunne fractie
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33

afgevoerd.

Mest-scheider:
Perst het meeste 
vocht uit de mest 
waardoor er twee 
componenten 
overblijven:

•Dikke fractie
Geschikt om te 
composteren

•Dunne fractie
Stikstofrijk en ge-
schikt om land te 
bemesten.
Kan in de toe-
komst ook worden 
omgezet in water 
en kunstmest.
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Dikke fractie
Gaat in com-
posterings-
trommel.
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Compost
Verlaat na 24 uur 
de trommel en 
gaat via lopende 
band naar opslag.

Door de verhitting bevat de 
de compost geen schadelijke 
bacteriën meer en is daarom 
ook geschikt voor export.
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