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“Composteren 
Mechelen 

V

Vlaco viert 
25-jarig bestaan 
met symposium in 
congrescentrum Lamot

Vlaco is een naam die
misschien niet meteen
een belletje doet
rinkelen. Nochtans

behartigt deze vzw al 25 jaar 
de belangen van de 
biologische kringloop in 
Vlaanderen. Zo zorgde Vlaco 
er in de jaren 90 bijvoorbeeld 
voor dat de meeste gezinnen 
een compostvat in hun tuin 
plaatsten. De 25ste 
verjaardag werd gevierd 
met een symposium in het 
congrescentrum Lamot. 

b Vlaco, of voluit Vlaamse Com-
postorganisatie, verenigt zowel
overheden (Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij en de
afvalintercommunales) als be-
drijven die organisch-biologisch
afval verwerken. De vzw levert
hiervoor keuringsattesten af. De
expertise die men de afgelopen
25 jaar opbouwde is uniek in Eu-
ropa en zorgt ervoor dat het Me-
chelse Vlaco aan de internationa-
le top staat op het vlak van het re-
cycleren van organisch-
biologisch afval. 

Dat recycleren is volgens voor-
zitter Rudy Meeus ook de belang-

rijkste taak van Vlaco. “Het komt
erop neer dat we helpen om de
biologische kringloop te sluiten.
Hetzij op een professionele ma-
nier of gewoon thuis in je tuin. We
proberen kwaliteitsvolle compost
te produceren die mensen op een
correcte manier kunnen herge-
bruiken.”

CompostmeestersCompostmeesters
Kristel Vandenbroek, algemeen

coördinator bij Vlaco, werkt al 24
jaar bij Vlaco en heeft in die tijd
het composteren flink zien evolu-
eren. “In de jaren 90 hadden we
de hype van de compostmeesters,

maar ook nu blij-
ven mensen geïn-
teresseerd in
kringloopdenken. 
Vooral in de din-
gen die je makke-
lijk thuis kan
doen. Denk aan
thuiscomposte-
ren, beperken
van voedselver-
lies of het houden van kippen. He
van voedselver-
lies of het houden van kippen. Het
is onze rol om hen de juiste bood-
schap te geven om aan de slag te
kunnen gaan”, meent ze. 

“De compostering en vergisting
in Vlaanderen heeft vandaag een
potentieel om één miljoen ton
CO2-equivalenten te besparen.
Dat komt overeen met de uitstoot
van 660.000 auto’s per jaar.” De
cijfers liegen niet. Vandaag doet
52% van de Vlamingen aan thuis-
composteren. De rol van Vlaco is
om lesgevers, kringloopkrachten
en vrijwilligers op te leiden. 

Voorzitter Meeus vindt dat het
spectrum waarbinnen Vlaco zich
beweegt groter is geworden. “We
focussen ons niet alleen meer op
het composteren van afval, maar
ook op het voorkomen van dat af-
val. Naar de toekomst toe willen

we de blik nog verruimen. We
zien dat ook Europa nu het idee
van de organisch-biologische
kringloop en de circulaire econo-
mie omarmt. Dat nieuwe Europe-
se kader zal voor ons ook nieuwe
afzetmarkten creëren.” 

Verder dan landsgrenzen
Kristel Vandenbroek ziet de toe-

komst van Vlaco ook steeds inter-
nationaler kleuren. “Vanwege on-
ze expertise zijn we heel erg be-
trokken bij de Europese
wetgeving rond dit thema. Maar
ook qua afzet van onze eindpro-
ducten kijken we verder dan de

landsgrenzen. In Vlaanderen zelf
willen we verder inzetten op onze
productdifferentiatie. Compost
bestaat in veel vormen en heeft
veel toepassingen. Daar moeten
we in de toekomst nog meer op
inspelen.” 

Voorzitter Rudy Meeus vult aan:
“Met het onderwerp van dit sym-
posium ‘De biologische kring-
loop, fundament van de circulaire
economie’ legt Vlaco de focus op
haar kernboodschap: meer halen
uit de biologische kringloop. Op
naar de volgende 25 jaar!”
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‘‘Compost 
bestaat in 
veel vormen 
en heeft veel 
toepassingen. 
Daar moeten we 
in de toekomst nog 
meer op inspelen.’’
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“Composteren 
en kippen houden 
blijft interessant”

Mechelen 

Vlaco viert 

Tijdens de workshop ‘Alles kits met de kids’ brainstormen de deel-
nemers erover op welke manier ze kringloopthema’s bij kinderen 
kunnen aanbrengen. FOTO'S VLACO, RR


