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Woord vooraf

Vlaanderen is in Europa en daarbuiten de koploper van
het duurzaam beheer van organisch-biologisch afval. In
samenwerking met de OVAM, de lokale besturen en de
bedrijven initiëert en inspireert Vlaco de ontwikkeling van een
nieuw, innovatief beleid dat is toegespitst op een duurzaam
beheer van organisch-biologische stromen, voedingsstoffen
en energie. Vlaco voert dat beleid ook mee uit.
De werking van Vlaco past in het transitieverhaal: een
samenwerkingsmodel met of een netwerk van stakeholders,
die bovendien een financieel engagement opnemen,
betrokken zijn en input geven bij de visievorming en
uitwerking van een beleid rond organisch-biologisch afval.
Samen willen we de transitie naar hernieuwbare grondstoffen
voor materialen en energie realiseren, de ontwikkeling van
een kringloopeconomie voor organisch-biologisch afval in de
praktijk brengen.
Samenwerken vergt engagement. Ik vind de engagements
verklaring van de Algemene Vergadering van 10 juni dan
ook een belangrijke mijlpaal. Met die verklaring hernieuwt
de Algemene Vergadering haar engagement voor Vlaco en
onderschrijft ze de gezamenlijke doelstellingen. Binnen
het nieuwe wettelijk kader dat door de recente wijziging
van VLAREMA is gecreëerd, verklaren de leden de huidige
samenwerking ook in de toekomst verder te willen zetten.
Vlaco en ikzelf zullen alle zeilen bijzetten om minstens aan
deze verwachtingen te voldoen.
De Vlaamse beleidsmakers hebben naast de gewijzigde
VLAREMA nog andere maatregelen in petto voor onze sector.
Er komt nog dit jaar een nieuw beleidsplan biomassa(rest)
stromen, dat de lijnen uittekent voor het nieuwe beleid.
Preventie blijft prioritair in het Vlaamse materialenbeleid: we
zorgen er voor dat er zo min mogelijk organisch-biologische
reststromen vrijkomen. Binnen Vlaco zijn we de afgelopen
jaren de transitie gestart van een klassiek preventiebeleid naar
nieuwe concepten van kringlooptuinieren, thuiscomposteren
en voedselverlies beperken of nuttig aanwenden door de
burgers. De vrijwilligerswerking wordt hervormd van de
compostmeesterwerking tot kringloopwerking, waarbij
kringloopkrachten en compostmeesters een actieve rol
als uithangbord voor de biologische kringloop vervullen.

Het top-down-informatiemodel om burgers te overtuigen,
wordt gekoppeld aan een activeringsmodel. De switch
naar kringloopkrachten en kringloopwerking verloopt niet
overal even vlot. Vlaco zal deze (moeilijke) overgang verder
begeleiden en ondersteunen.
Op 11 mei 2014 organiseerden we voor de eerste keer het
Kringloopfe(e)stival om via een positieve beleving van de
biologische kringloop te inspireren en motiveren. We zijn er
in geslaagd verschillende organisaties, partners, projecten,
leden, lesgevers, compostmeesters en kringloopkrachten
samen te brengen en zo toch 2.800 bezoekers kennis te laten
maken met alle facetten van de biologische kringloop. Het
Kringloopfe(e)stival is het startschot voor de activiteiten het
Kringloopweekend en van allerlei satellietactiviteiten die de
kringloopwerkingen te lande vooral op eigen houtje in elkaar
zullen steken.
Biomassareststromen zijn waardevolle grondstoffen,
het zijn bronnen van materialen, als organische koolstof,
nutriënten, enz. die schaarse materialen kunnen vervangen.
Dat potentieel moet optimaal worden benut door het
sluiten van materiaalkringlopen. Er zijn nog interessante
stromen die niet worden ingezameld enerzijds en anderzijds
worden momenteel recupereerbare organische koolstof en
nutriënten onherroepelijk vernietigd.
De cascadering, die streeft naar een zo hoog mogelijke
verwaarding van de biomassa, faalt vaak omdat o.a. de
intrinsieke waarde van organische stof moeilijk kwantitatief
is uit te drukken of waarvan de effecten zich pas op een veel
langere termijn laten gelden. Dit heeft tot gevolg dat deze
waarde niet erkend wordt of onvoldoende gevalideerd in het
levenscyclusdenken. De economische en fiscale instrumenten
die de overheid inzet om haar beleid te realiseren duwen de
markt in de verkeerde richting zodat de cascade niet kan
worden toegepast. Nochtans hangt de biomassaproductie
volledig af van een vruchtbare bodem, rijk aan organische
stof.
Vanuit Vlaco willen we, naast materiaalrecyclage, ook
bijdragen aan de productie van groene energie. We
streven een uitgebalanceerde synergie van materiaal- en
energierecuperatie na. De huidige economische beleids
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instrumenten blijven echter waste to energy promoten
ten nadele van waste to materials. Vooral de sector van
de groencompostering heeft hier onder te leiden. Op het
terrein blijkt heel wat groenafval via het illegale circuit te
worden afgevoerd, vooral individuele groencomposteringen
ondervinden dit lokaal. Wat niet zichtbaar is in de verwerkte
hoeveelheden, is de druk die door de illegale praktijken op
de verwerkingsprijs van compostering komt. De gatefees
voor groenafval zijn in sommige gevallen gehalveerd, dit om
toch maar voldoende materiaal binnen te kunnen trekken.
Uiteraard is die situatie niet houdbaar en ondermijnt zij
de leefbaarheid van de sector. Vlaco pleit er dan ook voor
dat de correcte verwerking van groenafval een constant
aandachtspunt blijft voor het beleid.
De biogassector kijkt aan tegen verschillende uitdagingen:
stijgende inputprijzen (energiemaïs en organischbiologische afvalstoffen), lage elektriciteitsprijzen, onzeker
en ingeperkt steunkader sinds einde 2012, strengere
kredietvoorwaarden, nutriëntendruk, wetgevende barrières,
geringe productdifferentiatie, alsook 2020-doelstellingen
inzake hernieuwbare energie waarbij het juiste evenwicht
tussen materialen (digestaatproducten), groene stroom en
groene warmte dient gevonden te worden. Nochtans heeft
vergisting naast de productie van groene energie, ook nog
andere maatschappelijke en economisch relevante functies,
zoals mestverwerking, afvalverwerking en leverancier
van nuttig toepasbare eindproducten, die financieel niet
altijd voldoende worden gewaardeerd door de eindige
certificaatondersteuning. Vlaco gelooft in de mogelijkheden
om door middel van innovatie opportuniteiten te kunnen
creëren voor gedifferentieerde digestaatafzet, op maat van
potentiële nieuwe afnemers. Dit zou mogelijkheden moeten
bieden voor de sector om in een transitieproces naar een
meer rendabele bedrijfsvoering te stappen.
Meer dan genoeg uitdagingen dus voor de overheid, de lokale
besturen en de bedrijven, alle stakeholders die geloven in
het duurzaam beheer van biomassa. Door onze krachten te
bundelen in Vlaco kunnen we onze ambities realiseren. Daar
wil ik samen met u voor gaan.
Rudy Meeus
Voorzitter Vlaco vzw
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DE BIOLOGISCHE
KRINGLOOP … voor en door
kringloopkrachten
DE VERNIEUWING SIJPELT DOOR
Sinds 2013 sensibiliseren we rond alle aspecten van de
biologische kringloop, van je bord tot in de tuin.
Woon je op een appartement of maak je deel uit van een
samentuin? Iedereen kan kringlooptechnieken aanleren die
je onmiddellijk kan toepassen.
Simpele bewaartrucs of koken met restjes behoeden je van
het groente- en fruitafval. Composteren is één van de vele
kringlooptechnieken om de waardevolle grondstoffen uit
gft-resten opnieuw beschikbaar te maken voor de planten.
Onder de vorm van stabiele compost verbeter je de bodem
en geef je nutrienten opnieuw vrij.
Zo zijn er tal van kringlooptechnieken voor elk materiaal,
met als doel groente-, fruit- en tuinafval te voorkomen of te
herwaarderen.
We stroomlijnen de kringlooptechnieken uit de biologische
kringloop in zeven hoofdthema’s, nl.
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Hoe voorkom je voedselverlies? Hoe voorkom of verwerk
je grasafval? Hoe vermijd of verwerk je snoeiresten? Hoe
kringloop je met vaste planten? Hoe passen kippen als gftverwerker in de kringlooptuin? Hoe kwaliteitsvol composteren
en de verkregen compost gebruiken?
Al deze thema’s vormen elk afzonderlijk of in zijn geheel de
basis van onze sensibilisering.
Hoe je deze kennis verwerft of toepast kies je zelf.

Op eigen houtje
Onze publicaties zijn uitvoerig en een vlotte lezer die graag
alles zelf uittest en ondervindt, heeft soms voldoende aan de
lectuur of website om van start te gaan.
De mening van kenners als je met kringlooptechnieken aan
vangt, is vaak een welkome ondersteuning. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de gemeenten en intercommunales
met ondersteuning van Vlaco meer en meer thematische
infosessies organiseren. In 2013 zonden we onze Vlaco-lesgevers uit voor een honderdtal infosessies waarvan ‘vierkantemetertuinieren’, ‘kringlooptuinieren’, ‘insectenhotels’ en
‘voedselverlies beperken’ de populairste waren.

Via een activiteit
Een demonstratie van of gesprek met iemand met
praktijkervaring kan je verder op weg helpen. Lokaal zetten
de vrijwilligers activiteiten op poten. Voortaan kaderen die
onder de noemer van de biologische kringloop en doen ze
dat onder de naam van compostmeester/kringloopkracht.
Om alle vrijwilligers het vernieuwde kader eigen te maken en
met elkaar hierover te brainstormen organiseerden we een
80-tal updatesessies in Vlaanderen.
Wie zich verder wou verdiepen in de thema’s van de biologische kringloop met als doel die lokaal verder te communiceren, volgde een uitdiepsessie.

Weer of geen weer … we kunnen altijd rekenen op onze trouwe groep Vlaco-lesgevers.
ACTIVITEITENVERSLAG 2013 • blz
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De vrijwillige kringloopkrachten vormen onder begeleiding van
de (inter)gemeentelijke milieu- of duurzaamheidsambtenaar
de lokale kringloopwerking. Samen zetten ze zich in om de
biologische kringloop in Vlaanderen op de kaart te zetten,
door hun tuin open te stellen, een infostand te verzorgen ...
Hier en daar zijn er kringloopwerkingen die hun ‘draai’ nog
niet helemaal vonden. Deze zullen we extra begeleiden in de
nabije toekomst.

Samen
Wie met zijn buurt aan het kringlopen wil, bieden we de
kans om via coachbegeleiding in een kringloopteam samen
aan de slag te gaan. Terwijl kringloopwerkingen begeleid
worden door een officiële ambtenaar, hanteren we hier
eerder de bottom-up-benadering en willen we de spontane
ontwikkeling van en bij de kringloopteams stimuleren.

AANBOD VOOR KINDEREN
Net als in de voorgaande jaren vergaten we ook dit jaar
de kinderen niet. De brochure (op maat van lagereschool
kinderen) met de titel ‘Keukenresten thuis composteren;
dàt is kinderspel’ zag het levenslicht eind 2012 / begin 2013
en kende al verschillende herdrukken omwille van het grote
succes.
Hoe plezant die biologische kringloop wel kan zijn, konden
honderden kinderen (maar ook volwassenen) onder
vinden tijdens de Radio2-dag in Bokrijk en de Tuindagen
van Beervelde. Met blote voeten door het donkere
blotevoetenpad wandelen en raden welke mulch- of
composteerbare materialen je tussen je tenen voelde
kriebelen.

COMMUNICATIEMATERIAAL
Eind 2013 vulden we onze communicatiemiddelen over
preventie aan met volgende materialen:
• Drieluikfolder ‘Compost brengt leven in de kringlooptuin’:
in een notendop vertellen we hoe / waar / wanneer de
kringlooptuinier zijn thuiscompost kan gebruiken.

We organiseerden twee coachavonden waarin het thema
voedselverlies de rode draad was. Alhoewel het succesvolle
avonden werden waarbij de coaches met heel wat stof tot
nadenken en ideeën voor de aanpak van het team huiswaarts
keerden, verliep de lokale uitwerking en terugkoppeling naar
Vlaco niet van een leien dakje. In 2014 sturen we daarom
onze aanpak bij.

ENKELE CIJFERS
Aantal
cursisten

Vlaco-vormingen 2013

Aantal

Bijscholing voor compostmeesters/
kringloopkrachten

7

Updatesessie (omvorming van
compostmeester tot kringloopkracht)

79

Thematische Infosessies (voor iedereen
toegankelijk)

102

3-delige infosessie (kringlooptechnieken
+ praktijk composteren)

34

470

6-delige uitdiepsessie

3

35
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• Poster ‘Voedselverlies … en wat u er zelf aan kunt
doen’: met deze poster vervolledigen we de reeks
van 7 posters, die de 7 hoofdthema’s van de Vlacocommunicatie omvatten. Wereldwijd gaat 1/3de van het
voedsel verloren. Voedselverlies vindt plaats in de hele
productieketen. Redenen en gevolgen van voedselverlies,
en concrete tips om het anders aan te pakken vind je
terug in deze poster.
• Brochure ‘Voedselverlies … en wat u er zelf aan kunt
doen’: Stop het voedselverlies … en begin bij uzelf. Start
nu met slim plannen, aankopen, telen, koken en bewaren!
Vlaco helpt u graag op weg met deze brochure. Wie
voedselverlies beperkt, helpt het milieu een handje … en
helpt ons bij het sluiten van de biologische kringloop.

activiteitenverslag
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De biologische kringloop is en blijft plezant
Kringloopfe(e)stival
Het Kringloopfe(e)stival wil al die mensen, organisaties en
projecten die op één of andere manier betrokken zijn bij of
bezig zijn met de biologische kringloop, samenbrengen om
elkaar te ontmoeten, te inspireren en te motiveren. Eind
2013 en begin 2014 werden tientallen contacten gelegd,
workshops samengesteld, lezingen voorbereid, vrijwilligers
benaderd, met als doel … het organiseren van Kringloopfe(e)
stival dat de biologische kringloop flink in de verf zou zetten.
En of het een succes was?
De centrale Vlaco-stand was omringd met standen van
diverse organisaties. Vertegenwoordigers van De NoordZuid problematiek, tuingebeuren, workshops, voedseltesten,
bekroonde innovaties … toonden op interactieve wijze dat de
biologische kringloop overal aanwezig is.
Mulchmaterialen tussen je tenen, trap je eigen sap,
kringloopkokerellen, snoeitips of insectenhotels maken …
Plezierig, leerrijk en creatief dus voor ieder wat wils. Dat
maakte dat ieders enthousiasme zich als een lopend vuurtje
verspreidde.
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Het Kringloopfe(e)stival in enkele cijfertjes
Bijna 3000 bezoekers mochten we op het fe(e)stival
verwelkomen. De grote verscheidenheid aan ingezette
communicatiekanalen (geschreven pers, e-mail, sociale
media, etc.) bleek sterk te hebben bijgedragen tot de
grote opkomst. Het aangetrokken publiek bestond uit
een grote groep jongere bezoekers (bijna de helft van
de bezoekers bleek jonger dan 45 jaar). Voornamelijk
de grote diversiteit in het aanbod, eerder dan een
specifieke activiteit, maakte het Kringloopfeestival
zo attractief voor de bezoekers. Bezoekers bleven
gemiddeld zo’n drie uur.

Juni Compostmaand à Kringloopweekend
De allerlaatste, door Vlaco aangestuurde, Juni Compostmaandeditie vond plaats in 2012. 2013 was een overgangsjaar in
de aanloop naar het eerste Kringloopweekend (7 t/m 9 juni
2014). Een jaarlijks terugkerend Kringloopweekend brengt
de biologische kringloop positief onder de aandacht en biedt
de kringloopkrachten een forum om naar buiten te treden
met hun activiteiten. Ook in 2013 merkten we interesse voor
onze brochures, folders en geschenkjes … De kringlooptuinen
en (uitgebreide) demoplaatsen die her en der werden
aangelegd, vormen mooi sensibiliseringsmateriaal voor
allerlei compost- en tuinactiviteiten.

blz 8 • ACTIVITEITENVERSLAG 2013

Ontwikkelingen in het duurzaam
materialen- nutrienten-, energie
en bodembeleid
MISSIE VAN VLACO
Vlaco stimuleert het slim en kwaliteitsvol sluiten van
de kringloop van organisch-biologische stromen,
zowel thuis bij de particulier als in de professionele
verwerkingsinstallaties. Door in te zetten op een
duurzaam beheer en valorisatie van organischbiologische stromen dragen we zorg voor de natuurlijke
voorraad aan grondstoffen en energie, voor onszelf en
toekomstige generaties, en geven we de composteringsen vergistingssector nieuwe impulsen. Vanuit die
geïntegreerde benadering en om toegevoegde waarde
te creëren, groeit Vlaco verder uit tot de spilorganisatie
voor preventie, selectieve inzameling, verwerking en
afzet van organisch-biologische stromen.

Deze missie wordt onderstreept door de nieuwe baseline
‘meer halen uit de biologische kringloop’.
De missie en visie zijn vertaald in vijf inhoudelijke krachtlijnen.
In de periode 2013-2020 werkt Vlaco rond:
1. Het duurzaam materialen-, nutriënten-, energie- en
bodembeleid uitvoeren én mee ontwikkelen
2. Naar een slimme afzet van organisch-biologische eind
producten
3. Een toepassingsgericht kenniscentrum voor alles wat te
maken heeft met organisch-biologische stromen
4. Kwaliteitscontrole en certificering met een plus
5. Organisch-biologisch afval thuis voorkomen: een frisse
wind door de preventieaanpak

VLAAMS BELEID
Mestdecreet
Erkend verzender
In het uitvoeringsbesluit over het vervoer van meststoffen,
goedgekeurd op 8 februari 2013, werd de mogelijkheid
opgenomen voor composteerders om een erkenning als
verzender aan te vragen.
Voor een compostproducent betekent de status als erkend
verzender een uitbreiding van de afzetmogelijkheden naar
landbouw. Een landbouwer kan nu zelf compost komen
halen bij de composteerder die erkend verzender is, zonder
daar een erkend transporteur voor in te moeten schakelen.
De compostering neemt de administratieve last via de MTIL
voor de rekening.
Deze regeling biedt ook een oplossing voor alle transporten
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groter dan 3.500 kg. Volgens de mestregelgeving moest tot
dan toe voor deze transporten strikt genomen ook steeds
beroep worden gedaan op erkende transporteurs. Echter, in
afwachting van de regeling omtrent erkend verzender en dit
al sinds 2008, was er een “gedoogbeleid”.
Met het nieuwe uitvoeringsbesluit zijn er toch nog een aantal
knelpunten die Vlaco samen met de Mestbank heeft bekeken.
De komst van MAP5 en het gebrek aan budgetten om de MTIL
gebruiksvriendelijker maken dat deze knelpunten, alhoewel
de Mestbank er begrip voor heeft, niet in een handomdraai
opgelost kunnen worden. Daarom formuleerde Vlaco
aanbevelingen die enkele cruciale knelpunten toch praktisch
werkbaar maken voor de sector. De aanbevelingen zijn op
basis van de mondelinge standpunten van de Mestbank,
geformuleerd tijdens de 5 MTIL-opleidingen in juni en
worden nog teruggekoppeld naar de Mestbank. Vlaco goot
deze aanbevelingen in een schema. Uiteraard is het aan de
compostering zelf om te beslissen of ze de aanbevelingen
volgen of de letter van de wet.

Meerjarig perspectief
Gebleken is dat landbouwers niet meer de mogelijkheid
hebben om te kiezen voor het meerjarig perspectief, nl. om
in 1 jaar een 2- of 3-voudige dosis compost op hun gronden
te brengen.
De redenering hierachter is de volgende: “in het nieuwe
Mestdecreet (MAP4) kan de landbouwer kiezen tussen 2
systemen om de maximale stikstofbemesting te bepalen:
het systeem van totale stikstof en het systeem van
werkzame stikstof. Het systeem van de werkzame stikstof
laat toe om, binnen de norm van de werkzame stikstof,
hogere dosissen andere meststoffen met traagwerkende
stikstof toe te dienen.Het meerjarig perspectief waarbij een
afwijking verkregen werd op de maximale hoeveelheden
stikstof, door gebruik te maken van andere meststof met
traag vrijkomende stikstof, is daardoor niet meer relevant.
De bemestingsnormen in het systeem van de werkzame stikstof
houden, via de werkingscoëfficiënt, onmiddellijk rekening
met dergelijke meststoffen met traag vrijkomende stikstof.
Doordat deze meststoffen een lage verwerkingscoëfficiënt
hebben, kan in het systeem van de werkzame stikstof meer
meststof opgebracht worden dan in het systeem van de totale
stikstof, om de maximale bemestingsnorm in te vullen.”
Landbouwers kunnen dus in plaats van het meerjarig
perspectief aan te vragen overstappen op het systeem van
de werkzame stikstof.
De inputstromen die in Vlaamse vergistingsinstallaties worden
verwerkt, zijn zeer divers: dierlijke mest, energiegewassen
en plantaardig of dierlijk organisch biologisch afval. De
installaties die dierlijke mest verwerken produceren digestaat
ACTIVITEITENVERSLAG 2013 • blz
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en nabehandeld digestaat (bv gedroogd digestaat, dikke
fractie, dunne fractie, effluent, …) dat door het mestdecreet
als dierlijke mest wordt beschouwd. Andere installaties
verwerken geen dierlijke mest. Het eindproduct is dan een
andere meststof. Beide soorten eindproducten worden
in het mestdecreet niet op dezelfde manier behandeld.
Nochtans gaat het om gelijkaardige producten, op eenzelfde
manier geproduceerd uit andere inputstromen. Concreet
doen er zich problemen voor bij gedroogd digestaat (gebruik
in tuinen en parken en transport) en effluent (inwerkplicht)
In het mestdecreet was voorzien dat gedroogd digestaat
waarin dierlijke mest verwerkt is, in tuinen en parken gebruikt
kon worden. Gedroogd digestaat zonder mest kon enkel in
tuinen en parken gebruikt worden mits aangetoond werd

dat de meststof traagwerkend is. Dit zijn echter zeer dure
analyses die niet te verantwoorden zijn voor een (tot nu toe
zeer) kleine afzetmarkt. Bovendien was er ook een koppeling
met het transport via kleine afnames (nuttig laadvermogen
tot 3.500 kg) samen. Ook bij dit transport was er discriminatie
van gedroogd digestaat zonder mest. Om voor beide punten
dezelfde mogelijkheden te voorzien voor digestaat met en
zonder mest, heeft Vlaco vzw de nodige aanpassingen aan het
mestdecreet en de uitvoeringsbesluiten laten doorvoeren.
Ook voor effluenten werd er een onderscheid gemaakt
tussen meststoffen met dierlijke en zonder dierlijke mest. We
zien geen redenen voor dit onderscheid, dus ook hier vroeg
Vlaco vzw om beide soorten effluenten gelijk te behandelen.
Deze wijzigingen zijn in 2013 gerealiseerd.

TRANSPORT VAN COMPOST
Heeft het transportmiddel een
nuttig laadvermogen <500 kg?

JA

NEE

Is het transport
binnen Vlaanderen?

JA

Is het product bestemd
voor landbouwgrond?

JA

NEE

NEE
Wordt het product
getransporteerd in bulk
of bigbags?

JA

NEE

Bent u erkend
verzender?

JA

NEE

Heeft het transportmiddel een
nuttig laadvermogen >3500 kg?

JA

Schakel een erkend
mestvoerder in

Maak via MTIL een
verzenddocument
per vracht

Noteer de
gegevens van de
afnemer in uw
register
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NEE

Wordt het product
gedtransporteerd in zakken
(verpakt per max 50 kg)?

NEE

JA

activiteitenverslag
2013
Vlaamse Compostorganisatie vzw

TRANSPORT VAN DIGESTAAT
VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG
Heeft het transportmiddel een
nuttig laadvermogen <500 kg?

JA

NEE

Is het transport
binnen Vlaanderen?

JA

Is het product bestemd
voor landbouwgrond?

JA

NEE

NEE
Wordt het product
getransporteerd in bulk
of bigbags?

JA

NEE

Bent u erkend
verzender?

JA

NEE

Heeft het transportmiddel een
nuttig laadvermogen >3500 kg?

JA

NEE

Wordt het product
gedtransporteerd in zakken
(verpakt per max 50 kg)?

NEE

JA

Schakel een erkend
mestvoerder in

Maak via MTIL een
verzenddocument
per vracht

Noteer de
gegevens van de
afnemer in uw
register
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TRANSPORT VAN (GEDROOGD) DIGESTAAT
VAN DIERLIJKE OORSPRONG

Heeft het transportmiddel een
nuttig laadvermogen <500 kg?

JA

NEE

Is het transport
binnen Vlaanderen?

JA

NEE

Is het product bestemd
voor landbouwgrond?

Ligt de eindbestemming in
dezelfde of in de buurgemeente?
Of is het een transport tussen
eigen exploitaties?

NEE

JA

NEE
Wordt het bewerkte product
getransporteerd in bulk
of bigbags?

JA

JA

NEE
Wordt het product
gedtransporteerd in zakken
(verpakt per max 50 kg)?

Burenregeling

NEE
Bent u erkend
verzender?

JA

NEE

Heeft het transportmiddel een
nuttig laadvermogen >3500 kg?

JA

Schakel een erkend
mestvoerder in

Maak via MTIL een
verzenddocument
per vracht

Noteer de
gegevens van de
afnemer in uw
register
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NEE

JA
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Onrendabele toppen, subdoelstellingen en
actieplan groene energie: VEA
Jaarlijks finaliseert het Vlaams Energieagentschap (VEA), na
inachtneming van de stakeholdercommentaren, een nieuwe
set onrendabele toppen (OT’s) voor bestaande installaties
van welbepaalde projectcategorieën alsook voor de nieuwe
installaties1. Niettegenstaande Vlaco’s bemerkingen en
onderbouwde leden-data bleef VEA de nacompostering
beschouwen als een aparte handeling die niet gerelateerd
is aan de gft-voorvergisting (categorie GS 6). Ook inzake
argumenten voor een gelijkschakeling en aanpassing van
de OT’s voor agrarische en industriële vergisters verkregen
we geen gehoor. De vergistingssector ervaart vandaag nog
steeds zeer moeilijke omstandigheden zijnde de toenemende
gate fees, de lage elektriciteitsprijs, een beperkte
kredietbereidheid vanwege de financiële instellingen en de
moeilijke afzet van digestaatproducten. De combinatie met
de verstrenging van de certificaattoekenning – voornamelijk
de retroactief ingevoerde toekenningsperiode van slechts 10
jaar en het aftoppingsprincipe – dreigt tot faillissementen
te leiden (Biofer in maart 2014). Vlaco nam deze pijnpunten
mee in verscheidene nota’s en memoranda die OVAM, VVP
en ODE aan de pers en de politieke partijen overmaakten
in aanloop naar de nieuwe Vlaamse regeringsvorming in
2014. Ook reageerde Vlaco op de onduidelijkheden die o.i.
nog steeds heersen in de door VEA jaarlijks vooropgestelde

subdoelstellingen (bruto) groene stroom per technologie:
Vlaco pleit voor een ambitieuze en bindende Vlaamse
doelstelling voor de verschillende groene energievormen en
-technologieën waarbij de huidige certificaatoverschotten
structureel moeten worden weggewerkt door het quotum
te verhogen en de vrijstelling tot certificaatinlevering
voor de grote energieconsumenten te verminderen. Het
beteugelen van de grote certificaatoverschotten en dus
lage certificaatprijzen, door louter het tijdelijk banken van
certificaten is geen oplossing ten gronde en doet vrezen dat
het aftoppen of het beperken van de duur van de certificaten
ook de komende jaren zal worden voortgezet. Per slot van
rekening ijvert Vlaco voor een billijke steun conform de
menige energetische, ecologische en economische voordelen
die biogas levert en zonder onderscheid tussen agrarische en
industriële vergisters. Opdat de sector van de professionele
vergisting zich minstens kan consolideren en de groei niet
enkel zou komen van pocketvergisting, zoals VEA lijkt aan te
geven.
Vlaco participeerde ook bij de opstelling van een actieplan
Hernieuwbare Energie door VEA in 2013. Met dit actieplan
wil de Vlaamse administratie munitie leveren voor de nieuwe
beleidsnota 2014-2019, en dus het transitieproces naar
meer hernieuwbare energievoorziening versnellen en een
lange termijn politiek engagement en investeringsstabiel
klimaat verankeren. Het actieplan dat VEA voorlegt, behelst
5 clusters (zie onderstaande figuur) onderverdeeld in 20

Clusters Actieplan Hernieuwbare Energie VEA

1 Enkel voor nieuwe PV-installaties is er tweemaal jaarlijks een VEA-(ontwerp)
rapport met herrekende OT’s.
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actiepunten, en is reeds in 2 stakeholderronden uitgediept
en geprioriteerd. Vlaco speelt een actieve, ondersteunende
rol bij de uitbouw van het actiepunt 7 (‘Visies rond bioeconomie, duurzaamheid en hernieuwbare energie op
elkaar afstemmen’) waarvan OVAM de trekker is. Zo gaf Vlaco
insteek over het (voor)vergistingspotentieel en de synergie
tussen compostering en biomassa voor energiedoeleinden.
VEA zal een derde en laatste stakeholderoverleg organiseren
in 2014 waarbij ook de energiedoelstellingen 2030/2050
van de hand van een ‘visiegroep’ worden gebundeld tot een
routekaart voor de nieuwe regering.

Aanpassingen Energiedecreet in 2013
Via een reparatiedecreet (28/6/2013) werd het Energie
decreet verder aangepast in 2013: zo onder meer de
verduidelijking van de keuzemogelijkheid tot verlenging
certificaten via hetzij niet afgeschreven investeringen hetzij
eerst nog de niet opgebruikte vollasturen. Later werd door
juridische acties vanuit FEBIGA ook nog een versoepeling
afgedwongen van één van de eisen omtrent eventuele
certificaatverlenging 2.
VREG preciseerde na feedback van onder meer Vlaco overigens
in 2013 tot tweemaal toe de toekenningsmodaliteiten van
groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – beschreven
in het Energiedecreet en -besluit – door middel van de
mededeling MEDE 2013-3.
Via het Vlinderakkoord werd de bevoegdheid inzake
distributienettarieven aan de VREG toegekend i.p.v. aan de
CREG (federaal niveau). In dat kader hervormde de Vlaamse
regering het takenpakket van de VREG en heroriënteerde
de behandeling van dossiers over de toekenning van
groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten en
garanties van oorsprong naar het VEA 3.
Een zeer belangrijke besluit dat finaal in 2013 werd
goedgekeurd, en dat de certificatensteun en inspanningen
qua energie-efficiëntie aanvult, is dat betreffende de nieuwe
investeringssteun voor nuttige groene warmte, restwarmte
en voor de injectie van bio-methaan. Deze steun is ook
toekenbaar aan intercommunales en gemeenten – zodat
deze steun m.a.w. ruimer is dan de bestaande ecologiesteun
die het Agentschap Ondernemen verschaft aan louter
bedrijven. Beide types steun zijn niet cumuleerbaar
onderling en evenmin met certificatensteun. De eerste
call van 6,7 miljoen € werd voorzien eind 2013 met als
randvoorwaarde onder andere een vermogen groter dan
2 Waarde van het nog niet afgeschreven deel van de extra investeringen (gedaan
vóór 1/6/2013) dient niet langer groter dan 20% van die investering te zijn.
3 Uitgezonderd certificaten en garanties van oorsprong van zonnepanelen
waarover de bevoegdheid toegewezen is aan de distributienetbeheerders
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1 MW 4 en een maximale steun per project 1 miljoen €. Ook
een andere investeringssteun voor voorvergisting bij gftcomposteerders zit in de pipeline. Een eerste maal via het
Ministerieel besluit MB 28/5/2013 (publicatie BS 28/6/2013)
werd op Vlaams niveau principieel een subsidiëring van
20% met een maximum van 1,5 miljoen € opzij gezet voor
de bouw van een voorvergistingsinstallaties vóór een GFTcomposteerinstallatie. Een nieuw ministerieel besluit in 2014
zal dit moeten herbevestigen.
De hogergenoemde investeringssteun voor groene warmte,
restwarmte en injectie bio-methaan geeft een aanzet tot
verschillende initiatieven. EANDIS startte mede via Vlaco met
een marktverkenning in 2013 bij verschillende potentiële
marktpartijen, en beoogt 3de en 4de generatie warmtenetten
op te zetten op basis van bestaande restwarmte-bronnen
(voornamelijk afvalverbranding, wkk, biomassa, geothermie).
Concreet door middel van studies, de aanbesteding, de
coördinatie van aanleg, de exploitatie, en tot slot een
gedeeltelijke voorfinanciering van de warmtenetten. Een
eerste horde is alleszins het juridisch-economisch kader rond
warmtenetten. De inspanningen van EANDIS, de energieefficiëntierichtlijn alsook Warmtenetwerk Vlaanderen en de
via haar gestemde parlementaire resolutie ‘warmtenetten’
(18/12/2013) geven aanleiding tot een mentaliteitswijziging
en concrete projecten, getuige hiervan de warmtenetten in
de steigers in de Antwerpse en Gentse havens. Voor meer
concrete vooruitgang in ook het domein van opzuivering van
biogas tot biomethaan voor injectie in het aardgasnet (of
gebruik als biobrandstof) is het nog wachten op aansluiting
met het buitenland.

Duurzaamheidscriteria & biomassa-certificaten
Vlaco leverde samen met de leden van het Vlaams
Vergisteringsplatform (VVP) ook in het afgelopen jaar een
flinke inspanning in het evalueren van de eventuele invoering
van biomassa-certificatie. Op 3/2/2014 verspreidde de
VREG een consultatiedocument omtrent de certificatie van
biomassastromen voor opwekking van groene energie in
Vlaanderen. Hierdoor zouden alle biomassa-stromen die als
basis dienen voor groene energie en VREG-certificaten, een
biomassa-certificatie moeten ondergaan door een erkende
instantie alvorens naar de hernieuwbare energie-producent
te worden gevoerd. Dit zorgt voor een verschuiving van de
onderzoekslast inzake biomassastromen van de VREG en
de groene stroomproducent naar de biomassa-leverancier.
4 VEA stelde op 2/7/2013 anderzijds dat ‘vanuit het klimaatplan kleinschalige
vergisting ook ondersteuning zal krijgen via investeringssteun door de
methaanemissie die vermeden wordt.’
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Hoewel dit consultatiedocument, t.o.v. dat van 2012,
tegemoet komt aan enige verzuchtingen van de biogassector,
blijft de verplichting van een biomassa-certificaat bij
vloeibare biomassa-inputstromen afkomstig van meer
200 km onaanvaardbaar. Ook voor leden-composteerders
die overtollig, houtig groenafval zouden willen energetisch
valoriseren is het door de VREG beschreven certificaat een
additionele administratieve verplichting die de synergie van
compostering en energetisch valoriseren doorkruist en de
biomassa-stroom uiteindelijk duurder zal maken of doen
uitwijken buiten Vlaanderen. Na aftoetsing met andere
organisaties (ODE, Biogas-E, FEBEM, VCM,..) richtte o.a. Vlaco
een nota met de verschillende bedenkingen en bezwaren
t.a.v. de VREG. Tegelijk werd een overleg aangevraagd
om te zorgen voor goede afstemming en een evenwicht
eindresultaat.

EUROPEES BELEID
Bij de verwerking van organisch-biologische afvalstoffen
en de productie van organische meststoffen en bodem
verbeterende middelen via compostering en anaerobe
vergisting komt heel wat wetgeving kijken. Meer en meer is
dit te situeren in een ruimer Europees kader. Vlaco vzw volgt
deze wetgeving als stakeholder op de voet, en staat ook in
voor het aanleveren van de nodige expertise en feedback
bij het uitbouwen van deze wetgeving. Vlaco houdt de
vinger aan de pols door actief deel te nemen aan Europese
werkgroepen en stakeholdervergaderingen.

End of Waste
In de Kaderrichtlijn Afval (2008/98/EC) wordt een procedure
beschreven voor de beschrijving van End-of-Waste (EoW)
criteria, waarbij bepaalde afvalstoffen ophouden afval te zijn
en een productstatus verkrijgen. Vlaco vzw heeft hiervoor
als stakeholder al sinds 2008 de nodige input gegeven.
Hierop werd verder gebouwd en vanaf 2010 werkte het
Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie
(IPTS, Sevilla) aan een rapport dat de voorwaarden beschrijft
waarbij organisch-biologische afvalstoffen na biologische
behandeling (zowel compostering als vergisting) het statuut
van einde-afval kunnen krijgen: ‘End-of-waste criteria for
biodegradable waste subject to biological treatment’. Het
rapport is afgerond eind 2013 en is online terug te vinden via
deze link http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC87124.pdf.
Vlaco vzw heeft er van in de beginfase erover gewaakt dat
onze Vlaamse EoW criteria (voorwaarden voor het behalen
van het keuringsattest) zo goed mogelijk zouden overeen
komen met deze Europese EoW criteria. We deden dit via
rechtstreekse communicatie met JRC, via OVAM (als bevoegde

overheid en verdediger van het Belgische standpunt) en via
het European Compost Network (ECN).
Het is verder af te wachten of de EoW criteria, zoals
opgenomen in het rapport, effectief zullen worden
opgenomen in een Europese Verordening. Vlaco volgt dit
traject verder op.

Herziening van de Europese Fertiliser
Regulation
De Europese Commissie (DG Enterprise) werkt aan een ontwerp van uitbreiding van de Europese Meststoffenverordening (waarin naast minerale meststoffen ook organische
meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten zullen worden opgenomen). Deze wetgeving zou dan de
meststoffenwetgeving op lidstaatniveau moeten vervangen.
Voor België is dit de Federale wetgeving betreffende het in de
handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (KB Meststoffen
van 28.01.2013). Er is een kader voorzien voor typering van
de producten, en voor elk type worden er normwaarden
voorzien. De huidige voorstellen geven aan dat zowel compost als digestaat worden opgenomen. Er bestaat echter nog
onduidelijkheid of deze op til zijnde wetgeving al dan niet
de voorgestelde EoW criteria voor compost en digestaat zal
overnemen.

Europese verordening dierlijke bijproducten
Vlaco werkte onder aanvoering van ECN in 2013 mee een
praktische gids uit over de verordening dierlijke bijproducten
en hoe daarmee als composterings- en vergistingsinstallatie
in regel te zijn. De gids heeft de bedoeling als een handleiding
te kunnen fungeren om de structuur en inhoud van de
verschillende verplichtingen beter te begrijpen. Er wordt
aangegeven welke uitzonderingen mogelijk zijn, zonder het
gezondheidsrisico voor dier en mens te vergroten, evenals
hoe bepaalde lidstaten het gebruik van nationale regelgeving
hebben toegepast.

BREF for waste treatment
De Europese richtlijn 2010/75/EU, Richtlijn Industriële
Emissies (RIE), herschikt de Europese richtlijnen met diverse
bepalingen inzake industriële verontreiniging. O.a. de
GPBV-richtlijn (Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van
Verontreiniging) wordt in RIE geïntegreerd. De bepalingen
uit de RIE zijn vanaf 07.07.2015 van toepassing voor de
bedrijven op de uitgebreide GPBV-lijst.
Momenteel worden op Europees niveau de BBT-referentie
documenten (BREF’s) opgesteld. Dit houdt in dat per
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bedrijfstak vastgelegd wordt wat de best beschikbare
technieken (BBT) zijn voor bepaalde activiteiten en welke
milieuprestaties (emissies) haalbaar zijn met deze BBT. De
BBT-conclusies vormen onder de RIE de referentie voor het
vaststellen van de vergunningsvoorwaarden.
De BREF van toepassing op de composteer- en vergistings
bedrijven is de ‘BREF for Waste Treatment’. Er is hiervan een
versie van 2006, die nu vernieuwd en uitgebreid wordt. In
2016 moet deze BREF klaar zijn. Hierna krijgen de bedrijven
4 jaar om alle nodige wijzigingen te implementeren.
Vanuit ECN is er eind 2013 een werkgroep opgericht die
actief meewerkt aan het opstellen van deze BREF’s, vooral
rond het gedeelte van de biologische verwerkingstechnieken.
Aangezien dit voor onze sector belangrijke materie is, werkt
ook Vlaco hier ten volle aan mee.
Hiernaast werd in 2014 ook een Vlaco ledenwerkgroep
opgericht (WG GPBV-bedrijven), zodat alle leden op de
hoogte blijven van de wijzigingen en er samengewerkt kan
worden naar de best mogelijke oplossingen.

Reach
REACH (= Registration, Evaluation and Authorisation of
Chemicals) is Europese regelgeving, die in voege trad op 1
juni 2007. Het is van toepassing op chemische stoffen die in
de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden,
het geldt niet voor afvalstoffen, maar wel voor producten.
Momenteel vallen compost en digestaatproducten niet
onder REACH, aangezien zij op Europees niveau als afvalstof
worden beschouwd. Wanneer zij echter de End-of-Waste
status zullen krijgen, worden het producten en is de REACHwetgeving wel van toepassing!
Voor compost is dit toekomstig probleem reeds opgelost:
in bijlage V werd een vrijstelling van registratie opgenomen
voor ‘compost en biogas’.
Wat betreft digestaat is de situatie minder duidelijk
aangezien de uitzondering enkel over ‘biogas’ gaat en niet
over digestaat. In dit kader nam Vlaco deel aan verschillende
werkgroepen en vergaderingen en dit mondde uit in een
gezamenlijke nota (met o.a. EBA) die aan de Europese
Commissie werd bezorgd. Op deze manier hopen we deze
uitzondering, waar mondeling weinig weerstand tegen
bestond, ook officieel te regelen.
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DEELNAME STUURGROEPEN IN
KADER VAN DUURZAAM BELEID
Duurzaamheidcriteria van de Vlaamse
overheid - Groenbeheer
Vlaanderen koopt alleen maar duurzaam … dat is alvast de
bedoeling! De Vlaamse Regering heeft de ambitie om tegen
2020 100 % duurzame overheidsopdrachten te plaatsen.
Om dit te verwezenlijken, werkt het Departement LNE voor
verschillende producten en diensten duurzaamheidscriteria
uit. Ook voor groenbeheer worden de criteria vastgelegd in
een standaardbestek. Vlaco nam intensief deel aan de diverse
stuurgroepen om tot gedragen aanbevelingen te komen.

Haalbaarheidsonderzoek Vlaams subsidiesysteem bodemanalyses voor particulieren
De doelstelling van de opdracht is de haalbaarheid nagaan van
een subsidiesysteem voor bodemanalyses voor particuliere
tuinders, en het uitvoeren van een proefproject i.s.m. een
of meerdere geïnteresseerde gemeenten (of andere lokale
besturen), of eventueel verenigingen. Arcadis voert de
opdracht uit. Vlaco werd gevraagd als specialist op te treden.

Interreg-project Biorefine
Enerzijds hebben we nood aan voldoende nutriënten in de
geschikte vorm om de agro-, bio-industrie alsook chemische
sector van de nodige basisgrondstoffen te voorzien,
anderzijds zorgt de aanwezigheid van deze componenten in
afval- en afvalwaterstromen van deze sectoren voor een druk
op het milieu (eutrofiëring). Stijging in kostprijs van minerale
componenten heeft aanleiding gegeven tot stimulatie van
recuperatietechnologieën die deze chemicaliën in gewenste
vorm extraheert uit nevenstromen. De implementatie van
dergelijke technieken, de certificatie van de nieuwe biobased
derivaten die hieruit voortvloeien en de vrije handel van
nieuwe technieken en producten vereisen een transnationale
aanpak van de aanwezige knelpunten (vb. EU regelgeving,
nutriënt verkeer binnen en over landsgrenzen, ...). Biorefine
wenst vanuit een Europees platform de internationale
knelpunten aan te pakken, alsook technologie uitwisseling
tussen de lidstaten te verhogen. Het is een uitdaging om
de nutriëntencycli zo maximaal mogelijk te sluiten in de
overgang van een “fossiel-gebaseerde economie” naar een
“bio-gebaseerde economie” en een duurzaam beheer van
hulpbronnen te ontwikkelen.
Dit project sluit zeer nauw aan bij wat wij als Vlaco ambiëren
‘Meer halen uit de biologische kringloop’. Daarom werkt
Vlaco mee aan het Biorefine-project.
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NUTRIËNTENPLATFORM

PARTICIPATIE IN PROJECTEN

Vlaco maakt deel uit van de kerngroep en de stuurgroep
van het Vlaams Nutriëntenplatform, we zullen het bilaterale
overleg Vlaanderen – Frankrijk, Vlaanderen – Wallonië en
Vlaanderen – Duitsland mee opvolgen. Vlaco vzw ondersteunt
de dataverzameling omtrent organisch-biologisch bedrijfs
afval en gft- en groenafval voor nutriëntrecuperatie via
composteren en anaerobe vergisting om een stand van
zaken i.v.m. nutriëntrecuperatie in Vlaanderen op te maken.
Om de voor- en nadelen van diverse recuperatietechnieken
te kunnen vergelijken, is een gefundeerde kennis nodig
van de technieken, de eindproducten en hun kenmerken.
Vlaco zal de nodige kennis i.v.m. composteren en vergisten
hierbij inzetten. Ook in de acties rond wettelijke knelpunten
en beleidsaanbevelingen zal Vlaco een rol vervullen als
kenniscentrum en sectororganisatie van de Vlaamse
composteerders en vergisters. Enkele thema’s hierbij zijn de
End of Waste criteria en MAP 5. Daarnaast zal Vlaco eveneens
zijn steentje bijdragen aan de communicatie van dit project.

Vlaco vzw participeert in allerlei projecten rond kringlooptechnieken, bodembeheer, selectieve inzameling en optimalisatie van biologische verwerking in een duurzaam kader.
Uitgangspunt is voor Vlaco steeds de kwaliteitsvolle biologische verwerking van geschikt materiaal, met het oog op de
duurzame productie van kwaliteitsvolle eindproducten, die
op een nuttige manier schaarse primaire grondstoffen kunnen vervangen.

ONDERSTEUNING EN SAMENWERKING
Ook in 2013 heeft Vlaco nauw samengewerkt met andere
organisaties in diverse beleidsdomeinen. Zowel met
overheidsinstanties als OVAM, VLM, VEA, FOD Volks
gezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
FAVV, provincies als met collega-organisaties zoals Biogas-E,
VCM, ODE, Febem, Interafval, VITO, enz. Op basis van de
raakvlakken in de activiteiten van diverse organisaties, is
een concrete afstemming en een praktische samenwerking
vereist.

Onderwerp van onderzoek

Aard van het onderzoek + uitvoerder

Looptijd

DuPoCo – Ontwikkeling van een duurzame potgrond
op basis van groencompost en secundaire lokale
grondstoffen

MIP3/IWT project. Vlaco voert dit uit samen met
Peltracom, Igean Milieu en veiligheid, Renovius, IMOG,
en PCS.

2011-2013

KBBE.2011.1.2-02: FERTIPLUS Reducing mineral
fertilisers and chemicals use in agriculture by recycling
treated organic waste as compost and bio-char
products

ILVO

2011-2015

Begroten van de gevaren en opportuniteiten van
verschillende bio-energieproductiesystemen voor
de organische koolstofvoorraden in de Vlaamse
landbouwbodems

TWOL-project LNE

2012 – 2013

ARBOR

INTERREG-project NWE

2011 – 2015

SYNECO (Nieuwe dynamiek in de compostsector
dankzij SYNergie tussen groene Energie en
kwaliteitsCOmpost)

IWT (VIS) project. Vlaco voert dit uit samen met
ILVO en KU Leuven en met medewerking van de
composteerders in de gebruikersgroep.

2012-2014

Industry Representative for the Revision of the EU
Fertilizer Regulation in Working Group 4 (Labelling,
enforcement and control)

Vertegenwoordiger van de compost- en digestaatsector 2011-2013
namens ECN (European Compost Network) ter
voorbereiding van een herziening van de Europese
Meststoffenverordening 2003/2003 (uitbreiding met
organische meststoffen, bodemverbeterende middelen
en teeltsubstraten)

Biorefine: Recycling inorganic chemicals from agro- &
bio-industry wastestreams

Interreg IV B. Partner UGent - Consortium van subpartners: Innova Energy, VCM, VLAKWA en Vlaco.

2012-2015

CO-4-Energy:blauwdruk voor een Vlaamse lokale
energie-coöperatieve (obv kleinschalige vergisting)

ESF-project door DLV, Biogas-E, Inagro, Universiteit
Gent, Pro Natura

2013
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Tabel 1 Vlaco participeert in verschillende werkgroepen

Werkgroepen
Overlegplatform Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval
Overlegplatform Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen
Overlegplatform Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen
Overleg afzet meststoffen
Comité meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, zuiveringsslib
Werkgroep compost analyses
Werkgroep compost-digestaten organische parameters
Bio-energieplatform
Overlegplatform actieplan Hernieuwbare Energie (VEA)
Vlaams Vergistersplatform
Overlegplatform dierlijke bijproducten
Stuurgroep Biogas-E
Vlaco-werkgroep leden-compostering
Vlaco-werkgroep leden-vergisters/mestverwerkers
Vlaco-werkgroep leden marketing
Vlaco-werkgroep leden thuiskringlopen
Vlaco-werkgroep leden GPBV
Kerngroep en stuurgroep Vlaams Nutriëntenplatform
ECN Board
ECN, Working Group 1: European Policy
ECN, Working Group 2: Quality Assurance
ECN, Working Group 4: Anaerobic Digestion
Werkgroep kleinschalige vergisting
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GROENAFVAL: MEER LEGALE VERWERKING VAN GROENAFVAL?
Na de dalende trend in de selectieve inzameling van
groenafval de voorgaande jaren, is er in 2012 toch weer een
kleine toename vast te stellen. In 2012 is er bijna 473.000
ton groenafval ingezameld, dit ten opzichte van 463.000 ton
groenafval in 2011, 469.000 ton groenafval in 2010,
493.000 ton in 2009 en 532.000 ton in 2008.
Na de lichte opflakkering van de hoeveelheid verwerkt
groenafval op de groencomposteringen in 2009 - er is
toen bijna 519.000 ton groenafval gecomposteerd op de
groencompostering - is er sinds 2010 een flinke daling
merkbaar. In 2010 is er bijna 478.000 ton gecomposteerd
op de groencomposteringsinstallaties, in 2011 is dat
nog 471.000 ton. In 2012 was er een kleine stijging tot
486.000 ton groenafval op 25 groencomposteringen, die zich
in 2013 heeft verdergezet: er is bijna 526.000 ton groenafval
op 32 groencomposteringen verwerkt in 2013. In de gftverwerking is er in 2013 ook nog ruim 50.000 ton groenafval
verwerkt. Dat maakt dat er in totaal 575.000 ton groenafval
is gecomposteerd in 2013, ten opzichte van 535.000 ton in
2012.
Kunnen we uit de bovenstaande cijfers besluiten dat er
meer legale verwerking van groenafval is? Op het terrein
blijkt nog heel wat groenafval via het illegale circuit te
worden afgevoerd, vooral individuele groencomposteringen
ondervinden dit lokaal. Individuele cijfers van 2010 tot 2013
tonen dat verschillende groencomposteringen 5 à 10 %
minder groenafval verwerken in 2013 ten opzichte van 2010,
met uitschieters tot meer dan 20 %. Wat niet zichtbaar is in

gft-inzameling

de verwerkte hoeveelheden, is de druk die door de illegale
praktijken op de verwerkingsprijs van compostering komt. De
gatefees voor groenafval zijn in sommige gevallen gehalveerd,
dit om toch maar voldoende materiaal binnen te kunnen
trekken. Uiteraard is dit een situatie die niet houdbaar is en
de leefbaarheid van de sector ondermijnt. Vanuit de sector
pleiten we er dan ook voor dat correcte verwerking van
groenafval een constant aandachtspunt blijft. De huidige
economische beleidsinstrumenten blijven immers waste to
energy promoten ten nadele van waste to materials.

GFT-COMPOSTERING STATUS QUO
De selectieve inzameling van gft-afval is in 2013 een beetje
gedaald, er is 273.000 ton gft-afval ingezameld in 2013 ten
opzichte van 277.000 ton in 2012 en bijna 281.000 ton in
2011.
In de gft-compostering is er 337.000 ton afval verwerkt.
Dit bestaat uit ruim 273.000 ton gft-afval, bijna 11.000 ton
organisch-biologisch afval en 50.000 ton structuurmateriaal.
Dit is ongeveer hetzelfde als in 2012 toen er 336.000 ton
is verwerkt in de gft-compostering en als in 2011 met
338.000 ton.

VERWERKING OBA NEEMT VERDER
TOE
In de gft-compostering is er 11.000 ton organisch-biologisch
bedrijfsafval verwerkt in 2013, wat ongeveer gelijk is aan 2012
en 2011. Daarnaast verwerkten 45 andere installaties, van
zowel aerobe als anaerobe behandeling, bijna 1.055.000 ton
organisch-biologisch afval. In 2012 is er bijna 830.000 ton

groenafvalinzameling
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Figuur 1 Evolutie selectieve inzameling gft- en groenafval over de periode 1989-2013.
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figuur 2 Verwerking van organisch-biologisch afval onder Vlaco-kwaliteitsopvolging over de periode 1989-2013, met prognose
voor 2014.
organisch-biologisch afval verwerkt in 37 installaties. Naast
het organisch-biologisch bedrijfsafval hebben deze installaties
ook bijna 212.000 ton energiegewassen en 557.000 ton mest
verwerkt. In totaal is er dus bijna 1.824.000 ton verwerkt
in de co-verwerking. Dit overtreft de prognose voor 2013
die 1,7 miljoen ton was. De prognose voor de verwerking
in co-vergisting en bio-thermisch drogen in 2014 staat op
1,9 miljoen ton.

AANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE
VERWERKINGSPROCESSEN
In Vlaanderen is er in 2013 770.000 ton organischbiologisch afval in de compostering verwerkt. Daarnaast
zijn er 1.630.000 ton inputstromen vergist en heeft het biothermisch drogen 280.000 ton input verwerkt.
Het aandeel energiegewassen in de vergisting bedraagt 13 %,
mest 19 % en organisch-biologisch bedrijfsafval 63 %. Gft- en
groenafval zijn goed voor respectievelijk 5 en 1 %.
In het bio-thermisch drogen maakt mest het hoofdbestand
deel uit, met 254.00 ton in 2013 ten opzichte van 29.000 ton
organisch-biologisch afval.
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Figuur 3 Inputstromen per type verwerkin (2013).

2000000

Kwaliteitscontrole en
certificering met een plus

activiteitenverslag
2013
Vlaamse Compostorganisatie vzw

KWALITEITSCONTROLE VIA
ONAFHANKELIJKE CERTIFICERING
De voorwaarden voor bedrijven om organisch-biologische
afvalstoffen te verwerken en om te vormen tot een grondstof
voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel, zijn
beschreven in het Algemeen Reglement van de Certificering.
Dit is wettelijk zo voorzien in het VLAREMA. Deze specifieke
vereisten zijn:
• Gft-compost, groencompost en het eindmateriaal van
de biologische behandeling van organisch-biologische
afvalstoffen moeten geproduceerd worden in een
vergunde inrichting voor de biologische verwerking van
organisch-biologische afvalstoffen en dient te beschikken
over een keuringsattest afgeleverd door Vlaco. De controle
en certificering van de eindproducten van de biologische
verwerking via organisch-biologische afvalstoffen dient
te gebeuren volgens een systeem van onafhankelijke
certificering. Dit is uitgeschreven in het Algemeen
Reglement van de Certificering.

VLAREL: ERKENNING ALS MONSTERNEMER
In het kader van het VLAREL (Vlaams reglement inzake
erkenningen met betrekking tot het leefmilieu) is Vlaco
erkend als monsternemer. De VLAREL-wetgeving regelt
tal van categorieën van erkenningen. Het gaat om de
verschillende taken die aansluiten bij het overheidsoptreden
en die de overheid om redenen van het algemeen belang
- namelijk de bescherming van de mens en het leefmilieu enkel toevertrouwt aan gespecialiseerde personen. Door
het bekomen van een erkenning, is aangetoond dat deze
personen over de juiste competenties en vaardigheden
beschikken.
Naast de analyse zijn er ook methodes opgesteld voor
monstername en monstervoorbehandeling, die verplicht
moeten worden toegepast.
Om de erkenning te behalen, heeft Vlaco al in 2012
2 technische proeven moeten afleggen (een voor compost
en een voor digestaat), en werd er een uitvoerige audit
uitgevoerd door VITO in 2013.

• De Certificeringscommissie Meststoffen/Bodemverbete
rende Middelen houdt toezicht op de certificering en
beheert het Algemeen Reglement van de Certificering.

CERTIFICERINGSCOMMISSIE

De Certificeringscommissie Meststoffen – Bodemverbete
rende Middelen werd opgericht in 2009 en telt 8 leden,
aangewezen door de Minister, die elk een verschillende
inslag hebben (overheid, producenten, gebruikers,
onafhankelijke deskundigen). In de loop van 2013 gingen
vier Commissievergaderingen door. Tijdens de vergaderingen
wordt de werking van het certificeringssysteem besproken
en bijgestuurd, en wordt de status van de gecertificeerde
bedrijven overlopen. Elk jaar is een van de vergaderingen
gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. In 2013 bezocht de
Certificeringscommissie het bedrijf Compofert / Op de Beeck
in Kallo. Bij Compofert wordt mest verwerkt via biothermisch
drogen (in combinatie met organisch-biologische afval
stoffen), bestemd voor de export, voornamelijk naar
Frankrijk. Er is tevens een vergistingsinstallatie, en er worden
ook biomixen geproduceerd voor afzet bij andere vergunde
vergistingsinstallaties.

Vlaco in actie tijdens VITO-audit Monsterneming Digestaat

Het resultaat van de technische proeven en audits
door VITO waren positief. Vlaco heeft op 2.01.2014 de
erkenning bekomen van OVAM voor het pakket MA.2
“Monsternemingen van afvalstoffen en andere materialen
en monstervoorbehandeling ter plaatse, gebruik als
meststof/bodemverbeterend middel”, voor een periode van
onbeperkte duur.
Omwille van het feit dat ook de monstername in het kader
van de Mestwetgeving onder VLAREL valt, heeft Vlaco ook
een ringtest en praktische proef voor staalname van dierlijke
mest uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het behalen van
de erkenning van de VLM-Mestbank op 8.04.2014 (voor
onbepaalde termijn) voor het pakket M-M1 “meststoffen
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– bemonstering voor anorganische parameters” (voor de
analyse op N en P2O5 volgens de compendiummethodes
BAM) en het pakket M-M3 “meststoffen – bemonstering
voor microbiologische parameters” (voor de analyse van
de microbiologische parameters noodzakelijk voor o.a. de
Europese Verordening (EG) 1069/2009 Niet voor Menselijke
Consumptie Bestemde Dierlijke Bijproducten).
Voor het behoud van deze erkenningen, zal Vlaco op
regelmatige basis moeten deelnemen aan ringtesten, en ook
periodisch worden ge-audit door VITO.

Zijn er ook gevolgen van VLAREL voor de
bedrijven?
VLAREL stelt dat de bedrijven zelf geen erkenning kunnen
behalen als monsternemer, en hierdoor zelf geen eigen
staalnames kunnen uitvoeren onder wettelijke erkenning. Er
zijn echter een aantal situaties waarbij bedrijven nog wel zelf
stalen kunnen nemen:
• inkomende OBA-stromen: de composteerders of
vergisters zijn verantwoordelijk voor de milieukwaliteit
van de inputstromen die ze verwerken (autocontrole).
• monstername in het kader van de procesopvolging
• autocontrole van de eindproducten: dit zijn de eigen
analyses op de eindproducten die noodzakelijk zijn voor
de autocontrole van de bedrijven (controlepunt tijdens de
Vlaco-audits). Aangezien deze analyses niet rechtstreeks
bepalend zijn voor het omslagpunt afval > grondstof,
dienen de stalen niet door een erkend staalnemer te
worden uitgevoerd (TENZIJ op de eindproducten ook
andere parameters worden gemeten die nodig zijn in de
mestwetgeving of de wetgeving dierlijke bijproducten,
of controle van de zuiverheid van de zeefoverloop in het
kader van milieuheffingen op verbranding).
De volgende voorwaarden worden gesteld aan de bedrijven
om zelf stalen te kunnen nemen:
• een medewerker van het bedrijf heeft een opleiding
staalname gevolgd bij VITO/Vlaco;
• in het kwaliteitshandboek van het bedrijf is een procedure
monstername opgenomen, die verwijst naar de procedure
van het CMA, en een geschikt monsternameformulier
wordt gebruikt;
• de resultaten van de eigen analyses worden overhandigd
aan Vlaco.
Omwille van het belang van het correct uitvoeren van de
eigen monsternames, heeft Vlaco 2 opleidingen ingericht
voor de leden/producenten. Hierop waren een 45-tal
deelnemers aanwezig, van zowel compostering, vergisting
als biothermisch drogen.
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KWALITEITSOPVOLGING DOOR
VLACO VZW PAST IN EEN BREDER
KADER
Stroomlijnen van de wettelijke vereisten
De kwaliteitscontrole door Vlaco vzw gebeurt, zoals dit
wettelijk vastgelegd is in het VLAREMA, volgens een systeem
van onafhankelijke certificering, waarvan de inhoud is
beschreven in het Algemeen Reglement van de Certificering.
In de dagdagelijkse werking tracht Vlaco vzw in één beweging
de bedrijven een totaalpakket aan te bieden, waarmee ze
ook kunnen voldoen aan de andere wetgevende aspecten
die bij de verwerking van organisch-biologische afvalstoffen
(al dan niet in combinatie met dierlijke mest) en de
productie en afzet van meststoffen of bodemverbeterende
middelen van toepassing zijn. Het is bijvoorbeeld interessant
om bij de verplichte staalnames ook een aantal nieuwe
analyseparameters mee te laten bepalen, of analysemethodes
aan te passen, zodat de resultaten bruikbaar zijn voor andere
doeleinden. We kijken ook volop naar de ontwikkelingen op
Europees niveau.

End of Waste voor compost en digestaat
De Europese Kaderrichtlijn Afval voorziet dat er voor
afvalstoffen zogenaamde ‘einde-afval’ of ‘end-of-waste’
criteria (EoW) worden vastgelegd, waardoor het grond
stoffen worden en het statuut afval verliezen, en dit op
Europees niveau. Er is gewerkt aan een Europees kader
voor EoW-criteria compost en digestaat. Eind 2013 werd
het eindrapport van het Joint Research Centre (JRC) van
de Europese Commissie (IPTS, Sevilla) gepubliceerd. Vlaco
heeft hier actief aan meegewerkt, en gaandeweg is de Vlacokwaliteitscontrole op criteria die Europees zijn aanvaard,
afgestemd. Voorbeelden zijn o.a. het invoeren van de
analyses op microbiologische parameters zoals Salmonella
en E. coli en de analyse op totaal zwavelgehalte in de Vlacokwaliteitscriteria. Het is echter afwachten of de Europese
Commissie beslist om het JRC-rapport om te zetten in een
Europese Verordening.

Herziening van de Europese Fertiliser Regulation
In 2013 werd door de Europese Commissie (DG Enterprise)
verder gewerkt aan het ontwerp van uitbreiding van de
Europese Meststoffenverordening (waarin naast minerale
meststoffen ook organische meststoffen, bodemverbeterende
middelen en teeltsubstraten zullen worden opgenomen).
Vlaco was betrokken als stakeholder voor het formuleren van
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KB Meststoffen
In afwachting van het in voege treden van de Europese
Meststoffenverordening voor organische meststoffen
en bodemverbeterende middelen, is het KB Meststoffen
van toepassing. De ontledingen die zijn uitgevoerd op
de stalen genomen door Vlaco vzw, kunnen gebruikt
worden om een ontheffing aan te vragen bij de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu. Alle nodige parameters
worden mee genomen in de labo-opdracht van Vlaco.
Vlaco is lid van het FOD-Comité Meststoffen, waar onder
andere ook de gebruiksmogelijkheden van compost en
digestaat aan bod komen. Zo is in het voorjaar van 2013
een eerste ontheffing toegekend voor afzet van gedroogd
digestaat in de groenvoorziening. Bijkomend voert Vlaco de
onderhandelingen om het mengen van digestaat met andere
meststoffen mogelijk te maken.

Vlaamse Mestwetgeving

De Europese Commissie, DG Enterprise op bezoek bij IGEAN Milieu
en Veiligheid

voorstellen en het nalezen van de ontwerpteksten. Bovendien
richtte Vlaco een praktijkbezoek in op de compostering van
IGEAN Milieu en Veiligheid in Brecht voor enkele mensen
van de Europese Commissie - DG Enterprise en ECN om de
praktijk (productie van compost) van dichtbij te laten zien.
De specifieke eigenschappen van compost (en digestaat), de
productiewijze, de kwaliteitsopvolging en de afzet werden
toegelicht. De nieuwe Europese Meststoffenverordening
moet het immers mogelijk maken dat, wanneer compost en
digestaat niet meer als een afval worden beschouwd, deze
onder de geldende regelgeving ook gemakkelijk op Europese
schaal kunnen verhandeld worden. We streven er naar om
de op til zijnde voorwaarden hiervoor ook reeds mee in te
bouwen in het kwaliteitscontrolesysteem. Dit wordt door
Vlaco in 2014 verder opgevolgd.

Vlaco houdt ook rekening met de voorwaarden uit de
regelgeving van het Mestdecreet: voor eindproducten
waarin mest is mee verwerkt, worden de stalen door Vlaco
genomen op N en P2O5 geanalyseerd volgens de methodes
en in erkende laboratoria van de Mestbank. Vlaco houdt
in de planning van de monstername van de eindproducten
rekening met de vereiste analysefrequentie en timing
hiervoor opgelegd door de Mestbank. Dit vereist een
gedetailleerde planning, die Vlaco in het begin van het jaar
aan de bedrijven doorgeeft.

Europese Verordening Dierlijke Bijproducten
Bedrijven die dierlijke bijproducten verwerken, vallen onder
het toepassingsgebied van de Europese verordening (EG)
nr. 1069/2009 (+ uitvoeringsverordening nr. 142/2011),
die de gezondheidsvoorschriften vaststelt inzake niet voor
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
(van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie).
Voor het aantonen van voldoende hygiënisatie van dierlijke
bijproducten dienen ook analyses te worden uitgevoerd op
enkele pathogenen (E. coli, Salmonella, Clostridium …). Vlaco
heeft deze parameters opgenomen in het analysepakket,
zodat de resultaten ook bruikbaar zijn in het kader van de
erkenning dierlijke bijproducten. Vlaco beschikt ook over de
erkenning als staalnemer voor het nemen van deze monsters.
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ECN-Quality Assurance Scheme (ECN-QAS)
voor compost
Verschillende lidstaten (en regio’s) binnen Europa hebben net
zoals Vlaco een kwaliteitscontrole- en certificeringssysteem
ontwikkeld. Het European Compost Network (ECN), waar
Vlaco vzw ook lid van is, heeft enkele jaren geleden het
initiatief opgestart om de bestaande systemen meer te
harmoniseren, en een handleiding op te stellen voor
kwaliteitscontrole voor compost. Kwaliteitscontroleorganisaties van de verschillende lidstaten kunnen de
bepalingen van deze handleiding mee verwerken in hun
eigen kwaliteitscontrolesysteem, om zo een ECN-QAS
Conformiteitslabel te verkrijgen. Vlaco heeft dit van in de
beginfase mee opgevolgd (we zijn lid van de ECN-Werkgroep
die dit Europees kwaliteitshandboek opstelt), en er zo ook
mee voor gezorgd dat de kwaliteitscontrole en –certificering
van Vlaco aan het Europese systeem voldoet.
In 2011, na een sucesvolle audit van het Vlaco-kwaliteits
systeem, heeft Vlaco het ECN-QAS Conformiteitslabel
behaald. In 2012 en 2013 werd verder volledig gewerkt
conform de voorwaarden uit het ECN-QAS. Zowel de
certificeringsvereisten voor controle-instellingen enerzijds
(Vlaco werkt reeds volgens een methodiek die zeer
nauw aansluit bij dit ECN-QAS), als de vereisten voor de
compostproducenten anderzijds (het Algemeen Reglement
van de Certificering omvat in grote lijnen de vereisten voor
bedrijven uit het ECN-QAS) komen overeen. Het ECN-QAS
wordt als referentie beschouwd in Europa, onder andere
voor de besprekingen voor het vastleggen van End of Waste
criteria voor compost (trekker van het project: Joint Research
Centre van de Europese Commissie). Door te voldoen aan het
ECN-QAS voor compost, is er een duidelijke benchmarking
van de composteringssector met andere Europese landen
en zou Vlaco in een Europese normering kunnen stappen
zonder al te veel aanpassingen. In de loop van 2014 zal
Vlaco opnieuw een audit krijgen voor het vernieuwen van de
erkenning.
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Het ECN-QAS ook voor digestaat
Binnen de Werkgroep Quality Assurance van ECN werd al in
2009 beslist om het kwaliteitssysteem voor compost verder uit
te breiden naar de eindproducten van de anaerobe vergisting
(digestaat en hieruit afgeleide producten). Immers, in de visie
van de Europese Commissie, komt digestaat naast compost
ook in aanmerking om de status End of Waste te behalen
(cf. ook de Vlaamse regelgeving). Dit houdt in dat er een
gelijkaardig kwaliteitscontrolesysteem moet zijn. Aangezien
voor vergisting echter andere aspecten heersen over de
ganse lijn (inputstromen, procesvoering, nabehandeling,
samenstelling eindproducten, gebruikstoepassingen …), was
een nieuw ECN-QAS handboek nodig voor digestaat. In de loop
van 2013 werd dit ECN-QAS handboek voor digestaat verder
uitgebouwd. Vlaco heeft dit actief mee helpen opstellen als
lid van de ECN-Werkgroep Kwaliteitscontrole. Het ECN-QAS
voor digestaat is het voorjaar van 2014 geofficialiseerd. Dit
betekent dat kwaliteitsorganisaties het ECN-QAS Conformity
Label voor digestaat kunnen aanvragen. Vlaco heeft deze
uitbreiding voorzien, en zal – als de audit in september
2014 positief verloopt – de eerste kwaliteitsorganisatie
zijn die het ECN-QAS Conformity Label voor digestaat zal
behalen. We zien hierin ook troeven voor een vlottere export
van digestaat, omwille van de benchmarking met andere
Europese landen.
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VERBREDEN VAN DE AFZETMARKT
VOOR DIGESTAAT
Wettelijke aspecten
Het gros van de digestaatproducten wordt momenteel
geëxporteerd of in de land- en tuinbouw gebruikt. Het is voor
de vergisters echter ook interessant om hun afzetmarkt meer
te differentiëren. Een mogelijkheid hiervoor is gedroogd
digestaat als organische meststof in de groenvoorziening
af te zetten (particulier gebruik of openbaar groen, niet
enkel in de professionele land- en tuinbouw). Dit biedt ook
goede mogelijkheden om de kringloop lokaal te sluiten.
In het verleden maakte Vlaco er werk van om dit wettelijk
mogelijk te maken. In de loop van 2013 hebben een 2-tal
vergistingsbedrijven een aangepaste ontheffing bekomen
van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu. Dit houdt in dat het digestaat van deze
vergisters kan afgezet worden in andere toepassingsgebieden
dan de landbouw. Nog een 3-tal andere bedrijven zal binnen
afzienbare tijd ook dergelijke ontheffing bekomen.
Gedroogd digestaat heeft op zich geen ideale samenstelling
(verhouding N-P-K) voor een groot gamma aan toepassingen.
Het zou bijvoorbeeld wel interessant zijn het digestaat
op te mengen met andere meststoffen om een betere
nutriëntinhoud of werking te verkrijgen. Een wettelijk
probleem zit nog in het feit dat momenteel de FOD-ontheffing
niet toelaat dat digestaten gemengd worden. Vlaco heeft dit
probleem aangekaart en ijvert verder voor verbreding van
de afzetmarkt. Vlaco heeft in 2013 een aantal gesprekken
gevoerd met producenten van organische meststoffen om
na te gaan in welke mate er interesse is voor de toediening
(bijmenging) van grondstoffen na biologische verwerking
(compost, gedroogd digestaat) in commerciële meststoffen.
Dit is een piste die voor de toekomst zeker mogelijkheden
biedt.

hoeveelheid EOS (de nieuwe resultaten liggen wel een stuk
lager dan de resultaten van 2011), maar bevat ook zeer veel
nutriënten, waardoor maar kleine dosissen mogelijk zijn
(2 à 3 ton/ha).
Ruw digestaat mineraliseert stikstof zeer snel. Er wordt
ongeveer 80 tot 94% van de aanwezige N gemineraliseerd
gedurende het eerste jaar na toepassing. Dit ligt in de
dezelfde grootteorde dan de werkingscoëfficiënt van dunne
fractie (80%). Grosso modo geldt de regel hoe droger de
eindproducten zijn, hoe lager de mineralisatiegraad is. Dikke
fractie heeft een mineralisatie van om en bij de 30% gedurende
een jaar. De variatie bij gedroogd digestaat is zeer groot
gaande van een mineralisatie van 41% tot een immobilisatie
van 20%. We zien geen link met het al dan niet meevergisten
van mest of het drogen van ruw digestaat of dikke fractie. Op
1 gedroogd digestaat na voldoen de gedroogde digestaten
aan de voorwaarden van traagwerkende meststof (uitrijden
in de winter) van het mestdecreet.
Van biothermisch gedroogde oba-mest komt gedurende
het eerste jaar na toepassing ongeveer 45% van de stikstof
beschikbaar voor de planten.
De werkingscoëfficient voor fosfor ligt bij de natte producten
(ruw digestaat en dunne fractie digestaat) vrij hoog (100%). Bij
de droge digestaatproducten is dit een stuk lager: variërend
van 44 tot 75%. De K-werkingscoëfficiënten bedragen bijna
voor alle producten 100 %.
Vlaco verwerkt alle resultaten in een uitgebreid rapport dat
binnenkort op www.vlaco.be te downloaden is.

Onze talrijke analyses op diverse digestaatproducten in het
kader van de kwaliteitsopvolging leverden al heel wat nuttige
kennis op. Om deze producten echter nog wat uitgebreider
te kunnen karakteriseren, zijn in 2013 in opdracht van
Vlaco incubatieproeven opgestart met diverse composten digestaatproducten. Hieruit werd de vrijstelling van
nutriënten en de stabiliteit van de organische stof bepaald.
Digestaat bevat ongeveer evenveel EOS als mengmest.
De hoeveelheid EOS uitgedrukt per ton vers product ligt
voor biothermisch gedroogde OBA-mest ligt in dezelfde
grootteorde als voor gft- en groencompost. Biothermisch
gedroogde oba-mest bevat echter veel meer nutriënten
(zowel totale hoeveelheid als minerale fractie) dan Vlacocompost. Thermisch gedroogd digestaat bevat de grootste
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Kwaliteitscontrole en certificering met een plus
4vervolg

KWALITEITSCONTROLE EN
CERTIFICERING IN 2013
Het VLAREMA schrijft voor dat bedrijven, die organischbiologische afvalstoffen verwerken via compostering of
anaerobe vergisting, dienen te beschikken over een keurings
attest, wanneer ze de eindproducten van de verwerking
willen gebruiken als meststof of bodemverbeterend middel
(grondstof). Dit wordt bevestigd door een keuringsattest, dat
het resultaat is van kwaliteitsopvolging en certificering. Vlaco
vzw is van rechtswege erkend als certificeringsinstelling.
De controle bestaat uit het uitvoeren van staalnames op
de bedrijven (met analyse van door Vlaco vzw opgegeven
parameters door erkende laboratoria), het uitvoeren
van audits op de bedrijven, administratieve controles,
interpretatie en beoordeling van de analyseresultaten en
de opvolging van corrigerende actieplannen. Op basis van
alle bevindingen kan een keuringsattest worden toegekend.
Via deze manier van werken krijgen we een volledig inzicht
over de verwerking op de verschillende productiesites
en volgen we ook de kwaliteit van alle eindproducten op.
Wanneer op het bedrijf nog een nabehandeling plaatsvindt
(bv diverse digestaatproducten), worden alle afzonderlijke
eindproducten opgevolgd.

Er zijn in 2013 6 (meer kleinschalige) groencomposteringen
bij gekomen. Het aantal staalnames in de groencompostering
is licht gedaald, omwille van een aanpassing in de berekening
van de staalnamefrequentie (groencomposteringen zonder
Vlaco-label staan zelf in voor maximum 1/2de van de nodige
analyses). Het aantal staalnames bij de gft-compostering is
status quo gebleven.
Het aantal staalnames bij de vergisting is verder toegenomen:
er hebben in 2013 weliswaar een aantal vergisters tijdelijk
stilgelegen of de activiteiten stopgezet, maar er zijn ook een
aantal nieuwe bedrijven bij gekomen (netto 5 extra bedrijven
ten opzichte van 2012). Het aantal keuringsattesten voor
digestaatproducten is licht gedaald. Het aantal staalnames
bij de vergisting is verder toegenomen, mede omdat een
aantal vergistingsinstallaties de capaciteit heeft opgetrokken.
In totaal werden in 2013 96 bedrijven opgevolgd. Dit is een
stijging ten opzichte van 2012, door het opstarten van de
kwaliteitsopvolging bij nieuwe groencomposteringen en
vergistingsintallaties, de opvolging van nieuwe biomixen
(producenten van energiemixen als inputstroom voor
vergisting) en enkele mestverwerkingsinstallaties die
digestaat nabehandelen.

Tabel 2 Omvang van de kwaliteitsopvolging in 2013
Aantal bedrijven

Aantal audits

Aantal staalnames

Aantal afgeleverde
keuringsattesten

groencomposteerders

32

34

78

42

gft-composteerders

8

6

44

11

vergisters

40

41

284

147

andere verwerkers OBA

5

2

12

6

andere

11

8

30

15
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Figuur 4 Aantal bedrijven opgevolgd door Vlaco vzw
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Figuur 6 Aantal audits uitgevoerd door Vlaco vzw
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Figuur 5 Aantal afgeleverde keuringsattesten door Vlaco vzw
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Figuur 7 Aantal staalnames uitgevoerd door Vlaco vzw
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Toepassingsgericht kenniscentrum
Vlaco werkt aan een vernieuwde marketingstrategie
voor compost en digestaat. Voorop staat het gebruik van
“secundaire” lokale grondstoffen om schaarse, te importeren
grondstoffen te vervangen en daadwerkelijk bij te dragen aan
het materialenbeleid. Uit compostering en vergisting ontstaat
een heel gamma eindproducten met elk hun eigenschappen en

toepassingsmogelijkheden, … Via diverse onderzoeken willen
we marktgericht de verschillende toepassingsmogelijkheden
van diverse eindproducten karakteriseren. Hieronder vindt
u een overzicht van de veldproeven van Vlaco vzw waarbij
de bodemverbeterende en/of bemestende waarde van de
compost- en digestaatproducten aangetoond wordt.

OP ZOEK NAAR DUURZAME POTGROND!

In 2011 sloegen Vlaco, Peltracom, Igean, IMOG, en
Renovius de handen in elkaar en startten een onderzoek
naar de ontwikkeling van een duurzame potgrond op
basis van compost en andere “secundaire” grondstoffen.
Onder de vleugels van het Milieu- en energietechnologie
Innovatie Platform (MIP) kreeg dit consortium de kans om
het onderzoek uit te werken in samenwerking met het
Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS).
De insteek is dat we op zoek gaan naar “secundaire”
grondstoffen 5 (hernieuwbare grondstoffen die ontstaan
uit afvalstoffen of andere processen) die kunnen dienen
als grondstof voor een potgrond. Om de afzetmarkt
verder te differentiëren zijn compostbedrijven op zoek
naar nieuwe compostproducten. Compost is an sich een
uitstekende grondstof voor potgrond, maar kunnen we
compost nog beter afstemmen voor gebruik in potgrond?
En met welke andere “secundaire” grondstoffen kunnen
we combinaties maken? De kwaliteit van een klassieke
potgrond moet minstens geëvenaard worden. Dit is niet
evident. Alle gewenste fysische, chemische en biologische
potgrondeigenschappen zijn immers verenigd in veen.
Aan de andere kant heeft de ontginning van veen een
niet geringe milieu-impact en is het een schaarse eindige
primaire grondstof: op is op. Kunnen we veen volledig
vervangen of moeten we ervan uit gaan dat we het
aandeel (enkel) kunnen reduceren?
5 Met VLAREMA is de term “secundaire grondstof” gesneuveld. Deze
term zegt echter wel precies wat we met deze duurzame potgrond
willen bereiken: (verwerkte) afvalstoffen inzetten als nieuwe, secundaire
grondstoffen ter vervanging van primaire grondstoffen. Daarom gebruiken
we hier toch nog de term “secundaire grondstof”.
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Om binnen de huidige wettelijk normen te passen, moet
een potgrond – zo blijkt in de praktijk – toch nog een
aandeel turf bevatten. Turf heeft immers een lage pH en
EC-gehalte, enkel met een deel turf in de potgrond kunnen
de lage normen worden gehaald. Is het zinvol om de
normen bij te sturen? Dat is een discussie die zeker verder
in het onderzoek zal aangegaan worden. De mengsels
kregen een afnemende turffractie, een basisgrondstof
en werden dan aangevuld met andere grondstoffen, met
meer variaties.
In het kader van dit project kozen we natuurlijk ook
voor een duurzame organische bemesting. We voerden
experimenten uit om de compost nog geschikter te maken
voor potgrond. We selecteerden bepaalde inputstromen,
we verbeterden de fijnheden en deden proeven met het
verzuren van het eindproduct.
Er werd geëxperimenteerd met gedroogd digestaat als
bemesting.

Partners:

Resultaten:
We konden de (tussentijdse) resultaten voorstellen op
Internationale congressen ISWA en ORBIT.
Op basis van chemische en fysische analyses bleek
dat groencompost uit snoeihout, heidechopper Teut,
houtvezel, kokosgruis, kokosvezel en schorscompost, het
beste potentieel hebben om gebruikt te worden in een
potgrondmengsels als veenvervanger.
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In onze plantproeven bleek het gebruikte digestaat
(gemengd met kippenmest) niet geschikt is als meststof
voor potgrond. Het beïnvloedde de pH en had een
negatief effect op de plantgroei, wellicht door een tekort
aan beschikbare stikstof voor de planten.
Uit de plantproeven konden we 5 mengsels selecteren
die voldoen aan onze vooropgestelde voorwaarden naar
duurzaamheid, beschikbaarheid en kwaliteit: tabel 3
De hoge pH van bepaalde grondstoffen limiteert hun
gebruik in potgrond. Enkel door het verzuren van
mengsels met een (bij voorkeur) natuurlijk product, kan
het aandeel veen in potgrond verder gereduceerd tot zelfs
geëlimineerd worden. De resultaten van eerste proeven
geven aan dat de EC langduriger gedestabiliseerd blijft,
de lange termijn effecten zijn niet gemeten. Het blijkt wel
een manier te zijn om tot 40% groencompost te kunnen
gebruiken met een positief effect op plantgroei.

In de kosten-batenanalyse werden een aantal
casestudies beschreven voor de productie van
potgrond. Er werd onder andere een berekening
gedaan van de investeringskosten en de opbrengsten
voor een compostering die een duurzame potgrond
gaat aanmaken. Een andere interessante berekening

was het financiële plaatje van een tuincentrum voor
de verkoop van een nieuw potgrondproduct. Deze
berekening geeft aan waarom dit kanaal voor onze
sector zo ongebruikelijk is. De eerste 2 jaar maakt
het tuincentrum namelijk verlies door een bestaand
product te vervangen door een nieuw product. Het
operationeel resultaat wordt beïnvloed door de balans
tussen de prijs van een pallet, verkoop van het aantal
pallets en de promotionele ondersteuning dat het
tuincentrum krijgt van de producent. Het is belangrijk
om verhoging (en zich bijgevolg uit de markt te prijzen)
van de zakprijs te vermijden. Een tuincentrum zal dus
niet omwille van een financieel voordeel overwegen om
een (duurzame) potgrond in het gamma op te nemen. De
fabrikant kan wel tegemoetkomingen doen in opleiding,
sales-ondersteuning, marketing-ondersteuning om het
operationeel resultaat te verbeteren. (tabel 4)
Dit onderzoek resulteerde tevens in een oplijsting van
streefwaardes waaraan een grondstof moet voldoen.
Voor groencompost zijn deze: tabel 5
Deze waarden worden behaald indien de inputmaterialen
voor deze compost uit louter snoeiafval bestaan.
Het volledige rapport kan u in de loop van de zomer
bekijken op www.vlaco.be
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30%
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20%

20%

30%

40%

40%

Veen

55

Meststof (NP-K)

20%

EC
µS/cm

28

pH

10%

10%

Heidech. Teut
2-20mm

30%

25%

25%

6,7

326

13-0-0

10%

7,0

433

13-0-0

6,9

450

13-0-0

20%

7,3

449

13-0-0

20%

7,0

464

9-3-3

Houtvezel

10%

14

Kokosvezel

Schorscomp

15%

Heidech. Teut
<2mm

25%

15%

Kokosgruis

25%

18

Mengsel

Groencompost
uit snoeihout

Tabel 3

20%
10%

Tabel 4
Kosten-baten zijn berekend voor

Jaar 1

Jaar 4

Totale operationeel resultaat na 4 jaar

Potgrondfabrikant

213.326 €

1.861.348 €

3.532.249 €

Compostering

-190.515 €

1.592.448 €

2.171.356 €

Tuincentrum

-2.119 €

2.139 €

42 €

Tabel 5
Grondstof

pH

EC

N vastlegging

Zware metalen

Onkruid

densiteit

Organisch stof
gehalte

Groencompost

8

< 1000µS/cm

< 15%

Zie wetgeving

0 stuks/L

450-550

> 18%
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IWT-TRAJECT SYNECO
SYNECO (Nieuwe dynamiek in de compostsector dankzij
SYNergie tussen groene Energie en kwaliteitsCOmpost)
is een optimaliseringsonderzoek dat wil bijdragen tot de
mogelijkheid van een intensiever composteringsproces
waarbij een nog steeds uitmuntende compost wordt
bekomen náást de afzet van biomassa voor opwekking van
groene energie. Dit VIS-traject is door Vlaco ingediend en
werd in 2012 door IWT goedgekeurd. De aanleiding voor
het project is de trend die zich de laatste jaren inzette
waarbij de gate fees onder druk staan en de stromen
van groenafval afnemen doordat andere (vaak illegale)
operatoren de houtige fractie van groenafval wegkapen en
verkopen aan de biomassa-verbrandingssector. Op deze
manier dreigt er onvoldoende structuurmateriaal over te
blijven voor de compostering van het fijne groenafval. Het
SYNECO-project startte in november 2012 en loopt tot en
met oktober 2014. SYNECO wil via innovatie het (dreigende)
omzetverlies een halt toeroepen: door onderzoek naar
bijkomende voorvergisting gecombineerd met de afzet van
kwaliteitsvolle deelstromen van gft- en groenafval naar
energetische valoratie – met behoud van kwaliteitsvolle
compost – dient dit onderzoek een veranderingstraject in
te zetten voor de composteerders. De 35 Vlaamse gft- en
groenafvalcomposteerders zijn de voornaamste doelgroep
van het project. Ook voor de bedrijven die biomassastromen
energetisch valoriseren, door vergisting en/of verbranding,
zullen de resultaten van SYNECO relevant zijn. Bovendien
zal het project bijdragen tot de doelstellingen 2020 rond
hernieuwbare energie.
Reeds 2 tussentijdse rapporten werden door Vlaco
gepubliceerd op de Vlaco-website (http://www.vlaco.be/
vlaco-vzw/onderzoeksprojecten/syneco). Het werkpakket 1
betreffende de massabalans, sorteeranalyses en biomassa
potentieel van fijne fracties groenafval is afgerond en kende
zijn weerslag in de aanlevering van de 1ste 3 sub-rapporten
t.a.v. het IWT. De werkpakketten 2 en 3 waarin proefbatchen
worden gedraaid en analyses uitgevoerd op de resulterende
fracties compost en zeefoverloop is in de laatste fase, en zal
uitmonden in augustus 2014 in de volgende rapporten t.a.v.
het IWT omtrent de samenstelling, procesverloop, code
goede composteerpraktijk en kwaliteitsprotocol. Tot slot
is de ontwikkeling van de beslissingsondersteunende tool
(werkpakket 4) na een ‘needs’-analyse en conceptuele fase
in de ontwikkelingsfase gegaan en volgt de finale presentatie
in internet-interface in oktober 2014.
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VELDPROEF TESTEN VAN DE
BEMESTINGSWAARDE VAN
VERSCHILLENDE VORMEN
DIGESTAAT
Uitvoerder: Universiteit Gent, Vakgroep
Plantaardige Productie
Doelstelling
Via de opname van verschillende nutriënten wordt de
beschikbaarheid van de nutriënten bestudeerd. Daarnaast
wordt ook het bodemverbeterend effect van de organische
meststoffen bekeken.

Teelt
Akkerbouwrotatie met maïs-suikerbiet-zomergraan - aard
appelen.

Proefopzet
We bemesten met de organische meststof tot de maximale
bemestingsnorm voor P (85 kg P2O5/ha) of voor N-totaal
(200 kg N/ha) wordt bereikt. De nutriënten waarvoor de
norm niet bereikt is, worden mineraal bijbemest tot de norm
voor deze nutriënt ook bereikt is. We zorgen dat ieder object
ook een gelijke hoeveelheid K ontvangt.
De 14 objecten kunnen onderverdeeld worden in 3 groepen:
• Groep Minerale bemestingen (objecten P1 tem. P8): Deze
objecten worden louter mineraal bemest. Jaarlijks krijgt
ieder object 200 kg N en daarbovenop een P-bemesting
tussen de 0 en 95 kg P2O5/ha, die verschillend is voor
ieder object. De objecten uit deze groep laten toe een
responscurve van het gewas voor minerale P op te stellen.
Aan de hand van deze curve kan de P-bemestingswaarde
van de producten vergeleken worden met minerale P
bemesting.
• Groep Digestaatproducten: deze groep omvat vijf
objecten. Gedroogd digestaat met mengmest (GDM),
Gedroogd digestaat zonder mengmest (GDZ), dikke fractie
digestaat zonder mest (DF), Effluent (Eff) en OBA-meststof
(OBA). Deze producten worden toegediend tot de door
ons vooropgestelde maximale bemestingsnorm voor N of
P bereikt is en mineraal bijbemest.
• Groep Organisch: de objecten uit deze groep worden
bemest met mengmest (M) of gft compost (GFT).
Deze producten worden toegediend tot de maximale
bemestingsnorm voor N of P bereikt is en mineraal
bijbemest.
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Jaarlijks worden opbrengsten bepaald en zo nodig enkele
kwaliteitsparameters. Jaarlijks, of na het doorlopen van een
rotatiecyclus, worden een aantal bodemparameters bepaald.

Resultaten 2013

Digestaatproducten zijn een goed alternatief voor dierlijke
mengmest en voor minerale meststoffen. Ze leveren even
goede opbrengsten en kwaliteit van de teelten op.
Digestaatproducten hebben bovendien het voordeel dat ze
de productie van groene energie en kwalitatieve organische
meststoffen combineren. Ze zijn vanuit ecologisch perspectief
dus een goede keuze.
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Tot nu toe zijn er nog geen verschillen in bodemparameters (pH,
P, K) gemeten. Het is de bedoeling om de bodemparameters
uitgebreider te analyseren, bij het afronden van de proef
zullen uitgebreidere bodemanalyses gebeuren.
Er zijn ook nog maar kleine verschillen gevonden in
opbrengsten van de akkerbouwteelten bij bemesting met
digestaat ten opzichte van bemesting met mengmest of
minerale meststoffen.
Onderstaande grafiek geeft de opbrengsten van de winter
haver in 2013. Er waren geen significante verschillen. De
opbrengst van gft-compost en mengmest waren wel de
hoogste met de laagste variatie. Deze objecten kenden
minder legering dan de andere objecten omdat ze ook de
laagste hoeveelheden werkzame stikstof kregen.

Conclusie van uit economisch/ecologisch standpunt

DF

Eff

GDM GDZ

GFT

Mm

OBA

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Figuur 8 Hectolitergewicht van zomerhaver (kg/hl) geoogst
in 2013. De foutenvlaggen op de balken stemmen
overeen met het gemiddelde + en – 1 standaardafwijking (sd). Codes : zie Figuur 1. Objecten met
eenzelfde letter boven de balk zijn niet significant
verschillend van elkaar (Tukey test; p = 0.05).

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 • blz

31

Toepassingsgericht kenniscentrum
4vervolg

VELDPROEF TESTEN VAN DE
BEMESTINGSWAARDE VAN
VERSCHILLENDE VORMEN
DIGESTAAT
Uitvoerder: Inagro
Doelstelling
Aantonen dat digestaatproducten goede organische mest
stoffen zijn en nuttig ingezet kunnen worden in een akkerbouwrotatie.

Teelt
Akkerbouwrotatie: met suikerbieten (2008 - 2013), maïs
(2009 - 2011), aardappelen (2010), wintertarwe (2012)

Proefopzet
In deze veldproef worden 4 objecten vergeleken:
• object 1 = advies maximaal ingevuld met zeugendrijfmest
en aangevuld met kunstmest

VELDPROEF TESTEN VAN DE
BEMESTINGS- EN BODEMVERBETE
RENDE WAARDE VAN GFTCOMPOST VIA EEN MEERJARIGE
PROEF OP AKKERLAND
Uitvoerder: Bodemkundige Dienst van
België
Doelstelling
In dit meerjarig onderzoek worden vijf onderzoeksvragen
met betrekking tot gft-compost behandeld:
1. Wat is de bemestingswaarde (N, P, K, Mg, Ca, Na) van gftcompost voor akkerbouwteelten?
2. Wat is het langetermijneffect van toediening van gftcompost op de chemische bodemvruchtbaarheid (N,
P, K, Mg, Ca, Na), de zuurheid van de bodem (pH), het
humusgehalte (% C) en de zoutconcentratie?

• object 2 = advies maximaal ingevuld met ruw digestaat en
aangevuld met kunstmest

3. Wat is het effect van verschillende toepassingen in dosis
en tijd van gft-compost op de stand, de opbrengst en de
kwaliteit van akkerbouwgewassen?

• object 3 = advies maximaal ingevuld met gedroogde
digestaatkorrel en aangevuld met kunstmest

4. Wat is het effect van meerjarige gft-toediening op de
bodemfysische eigenschappen?

• object 4 = advies ingevuld met groencompost en ruw
digestaat en aangevuld met kunstmest

5. Wat is het effect van meerjarige gft-toediening op de
bodembiologische eigenschappen?

Op de verschillende objecten worden bodemanalyses en
gewasanalyses uitgevoerd.

Teelt

Resultaten
De digestaatobjecten leveren vergelijkbare opbrengsten als
het drijfmestobject.
De N-voorraad in de bodem vertoont vaak verschillen tussen
de verschillende organische meststoffen. Dit geeft aan dat de
gebruikte werkingscoëfficiënten (vermeld in het mestdecreet)
geen goede inschatting van de mineralisatiesnelheid van de
digestaatproducten geven.
Een kleine dosis groencompost (30 ton groencompost om de
3 jaar) heeft een positief effect op organische stofgehalte van
de bodem

Conclusie van uit economisch/ecologisch standpunt
Digestaatproducten zijn een goed alternatief voor dierlijke
mengmest. Ze leveren even goede opbrengsten en kwaliteit
van de teelten op. Ook naar het nitraatresidu toe worden
geen verschillen opgemerkt.
Digestaatproducten leveren een belangrijke besparing op
minerale nutriënten op. De vervangingswaarde van 1 ton
ruw digestaat is € 11,45/ton. 1 ton gedroogd digestaat bevat
voor € 130,98/ton nutriënten en koolstof.
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Akkerbouwrotatie: met suikerbieten (1997-2001-2006-2011),
wortelen (2000-2004-2013), aardappelen (1999-2003-2009),
wintertarwe (1998-2002-2005-2007-2008-2010-2012)

Proefopzet
De aangelegde behandelingen omvatten:
• behandeling 1: een onbemeste controle-behandeling
(geen gft-compost, geen minerale bemesting);
• behandeling 2: een mineraal bemeste controle-behandeling, bemest volgens het advies van de Bodemkundige
Dienst van België (op basis van standaardgrondontleding
en N-index);
• behandeling 3, 4 en 5: een driejaarlijkse toediening van
gft-compost van respectievelijk 15, 30 en 45 ton gft/ha;
• behandeling 6, 7 en 8: een tweejaarlijkse toediening van
gft-compost van respectievelijk 15, 30 en 45 ton gft/ha;
• behandeling 9, 10 en 11: een jaarlijkse toediening van gftcompost van respectievelijk 15, 30 en 45 ton gft/ha;
• behandeling 12: een onbemest braakperceel.

Resultaten 2013
Uit de metingen van het koolstofgehalte van de bodem is
gebleken dat de toediening van de gft-compost geleid heeft

activiteitenverslag
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tot een toename van het organische stofgehalte van de
bodem. Bij toediening van een lage compostdosis (15 ton
gft-compost/ha) blijft de toename van het koolstofgehalte
beperkt, zelfs indien deze dosis jaarlijks toegediend wordt.
Een minder frequente toediening van een grotere dosis heeft
hetzelfde effect. Het hoogste koolstofgehalte is vastgesteld bij
de jaarlijkse toediening van 45 ton gft-compost/ha. Deze dosis
kan in de praktijk nooit toegepast worden, aangezien binnen
de huidige bemestingsnormen slechts 10 tot 14 ton gftcompost per ha kan toegepast worden, maar in onderzoeken
leveren zo’n extreme situaties wel nuttige info op.

jaarlijks

2 jaarlijks

3 jaarlijks

1.9
1.7

MEERJARIG EFFECT VAN COMPOST
EN MEST OP DE BODEMVRUCHTBAARHEID IN DE BIOLOGISCHE
LANDBOUW

% C (0-30 cm)

1.5
1.3
1.1

Uitvoerder: Inagro

0.9

Doelstelling
0.7
0.5
0
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Dosis GFT-compost (ton/ha)

Figuur 9 Organische stof (%C) bij verschillende compost
dosissen.
We zien ook dat deze zeer hoge compostdosissen tot een
hoger nitraatresidu leiden. Een beredeneerd gebruik van
compost zorgt echter niet voor een verhoging van het
nitraatresidu in de bodem.
Tussen de opbrengsten van de wortels zijn er geen significante
verschillen waargenomen.

Conclusie
Dit proefveld toont duidelijk de meerwaarde van compost in
de akkerbouw aan. De landbouwer bespaart op de minerale
bemesting, zonder opbrengst en kwaliteit te moeten
inleveren.
Om 14 gft-ton compost aan te kopen en uit te rijden moet
je ongeveer op een kost van 100 euro/ha rekenen. De
landbouwer bespaart echter 338 euro/ha aan minerale
meststoffen uit en brengt een waarde van 518 euro/ha
organische stof aan op zijn veld. Per ton compost komt dit
op ruim 60 euro.

Organische bemesting wordt vaak als risicofactor aanzien
voor een te hoog nitraatresidu. Biologische landbouw ziet het
anders en streeft het behoud en de opbouw van voldoende
organische stof in de bodem na. Een bemestingsproef die
sinds 2003 aanligt op het proefbedrijf biologische landbouw
geeft stof voor discussie.

Teelt
Biologische rotatie met zomertarwe met onderzaai klaver
(2005, 2011), koolgewas (2006, 2012), aardappel met nateelt
gras-klaver (2007, 2013) eenjarige weide gras-klaver (2008),
prei (2003, 2009), wortel (2004, 2010)

Proefopzet
In deze meerjarige proef worden sinds 2003 zes bemestings
strategieën vergeleken:
1 bemesting in functie van de gewasbehoefte met dierlijke
mest (combinatie stalmest en drijfmest) tot maximaal
170 kg N/ha op rotatieniveau;
2 bemesting in functie van de gewasbehoefte met dierlijke
mest (idem 1), aangevuld met gemiddeld 10 ton groen
compost per jaar;
3 bemesting gericht op een maximale gewasvoeding met
drijfmest en/of organische korrelmeststof waarbij per
seizoen eenzelfde N-totaal/ha wordt toegediend als bij
object 1;
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Hoger koolstofgehalte met groencompost

4 bemesting gericht op het voeden van de bodem met
boerderijcompost (gemiddeld 20 ton/ha per jaar)
aangevuld met eenzelfde hoeveelheid organische
korrelmeststof als object 5;

Het koolstofgehalte wordt jaarlijks in het voorjaar per
individueel veldje bepaald door het labo van Inagro
(Tabel 7). Bij het begin van de proef in 2003 werd er een
koolstofgehalte van 1,0% gemeten op het proefveld.
Object 5 (gemiddeld 20 ton groencompost/ha,jaar)
bevestigde in 2013 de sterk opbouwende trend die ook
in voorgaande jaren waarneembaar was. Het object met
enkel drijfmest of organische korrelmeststoffen heeft de
laagste organische koolstofopbouw. Het referentie object
met een combinatie van stalmest en drijfmest kan zich niet
significant onderscheiden. De overige objecten realiseren een
intermediair koolstofgehalte en verschillen onderling niet.

5 bemesting gericht op het voeden van de bodem met
groencompost (gemiddeld 20 ton/ha per jaar) aangevuld
met organische korrelmeststof tot een zelfde niveau
N-werkzaam/ha als object 1;
6 bemesting gericht op gewas en bodem met stalmest tot
een zelfde niveau N-totaal als object 1;

Resultaten 2013
Bemesting 2013

Tabel 7 Koolstofgehalte voor de verschillende objecten in
de meerjarige bemestingsproef – 2013

Tabel 6 Toegediende bemesting in de meerjarige bemes
tingsproef bij de teelt van aardappelen – 2013
Object + bemesting

Hoeveelheid
meststof

N-tot
kg N/ha

N-eff
kg N/ha

25 ton/ha

154

2 Stalmest
+ groencompost

25 ton/ha
+ 20 ton/ha

3 DCM Grobel

Object + bemesting

Koolstof (%C)

1 Stalmest

1,17 c

62

2 Stalmest + groencompost

1,28 b

381

84

3 DCM Grobel

1,12 c

1,4 ton/ha

153

138

4 CMC-compost + DCM Grobel

1,26 b

4 CMC-compost
+ DCM Grobel

40 ton/ha
+ 0,33 ton/ha

290

58

5 Groencompost + DCM Grobel

1,44 a

6 Stalmest

1,27 b

5 Groencompost
+ DCM Grobel

40 ton/ha
+ 0,33 ton/ha

490

78

25 ton/ha

154

62

1 Stalmest

6 Stalmest

Gemiddelde

1,26

VC (%)

4,56

P-waarde

<0,001

Tabel 8 Stikstofbeschikbaarheid in de bodem (kg NO3/ha) gedurende het teeltseizoen 2013

Object + bemesting

Voor bem
2/apr
060cm

8w na planten
25/jun

Bij oogst
17/sept

Restnitraat
28/nov

030cm

3060cm

060cm

030cm

3060cm

060cm

030cm

3060cm

6090cm

090cm

34 b

11,5

13,7

19

44,2

1 Stalmest

15,2

25,8 c

24,4

50,2 c

20,4

13,6 b

2 Stalmest + groencompost

10,6

26,1 c

33,1

59,2 bc

21,6

17,1 ab 38,7 ab

12,7

12,8

17,3

42,8

3 DCM Grobel

9,7

52 a

33,3

85,3 a

19,4

11,6 b 31,0 b

11

14,8

18,1

43,9

4 CMC-compost + DCM Grobel

16,1

35,5 bc

29,9

65,4 bv

17,4

15,7 b 33,1 b

12

14

16,2

42,2

5 Groencompost + DCM Grobel

14,0

39,3 b

31,2

70,5 ab

23,8

26,6 b 50,4 b

14,8

16,6

23,5

54,8

6 Stalmest

20,0

26,0 c

25,3

51,3 c

19,9

25,9 a 45,7 a

14

18,9

24,9

57,8

Gemiddelde

14,2

34,1

29,5

63,7

20,4

18,4

38,8

12,7

15,1

19,8

47,6

VC (%)

20,91

21,71

18,3

13,88

19,44

15

22,67

17,56

21,11

17,5

P-waarde

<0,01

0,262

<0,01

0,089

<0,05

<0,05

0,43

0,052

0,052

0,064

blz 34 • ACTIVITEITENVERSLAG 2013

activiteitenverslag
2013
Vlaamse Compostorganisatie vzw

Stikstofverloop en opbrengst

Resultaten 2013

Bij de oogst zijn de verschillen in aanwezige stikstof in
het bodemprofiel eerder beperkt. Op 28 november werd
nogmaals een bodemstaal genomen voor de bepaling
van het restnitraat. Er waren geen verschillen tussen de
verschillende objecten en alle objecten bleven duidelijk
onder de grenswaarde van 90 kg NO3/ha. Een beredeneerd
gebruik van zowel korrelmeststoffen als van stalmest of
compost kunnen een gunstig restnitraat garanderen.

Dit proefveld gaf in het verleden al dikwijls significant betere
opbrengsten bij één of meerdere bodemverbeteraars. Ook
in 2013 scoorden de bodemverbeteraars en meststoffen
opnieuw beter qua preiopbrengst dan de behandeling
zonder organische bemesting.
Tabel 9 Opbrengstbepaling
van
de
meerjarige
compostproef bij de oogst 17 januari 2014.
Object

De objecten met groencompost halen een lichte meer
opbrengst in vergelijking met de objecten met stalmest of
boerderijcompost bij een theoretisch vergelijkbare werkzame
stikstof bemesting. De hoogste opbrengst werd gehaald door
de korrelmest.

Conclusie
Uit deze veldproeven blijkt duidelijk het nut van groencompost
in de biologische landbouw. De groencompost heeft een
positief effect op de bodemvruchtbaarheid en levert goede
opbrengsten op.

MEERJARIGE PROEF ORGANISCHE
BEMESTING IN DE GROENTETEELT
Uitvoerder: Proefstation voor de groenteteelt Sint-Katelijne-Waver
Doelstelling
Het bodemverbeterend effect van diverse bodemverbeteraars
en organische meststoffen wordt bestudeerd.

Netto
opbrengst
kg/are

Kwaliteits
sortering
% Flandria

Geen organische bemesting

315 b

89 a

Champignonmest

398 a

92 a

Gft-compost

404 a

94 a

Groencompost

373 ab

94 a

Boerderijcompost / PRP

402 a

98 a

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet
significant verschillend (Duncan, p=0,05)

Conclusie
In deze meerjarige proef opgestart in 2006 wordt het gebruik
van de organische bodemverbeteraars champignonmest,
gft- en groencompost vergeleken met een object waar geen
organische stof wordt toegediend. Het gebruik van deze
bodemverbeteraars aan een dosering van 10.000 kg/ha
aan organische stof om de 2 jaar toegediend, leidt tot een
spectaculair beter oogstresultaat zonder de hoeveelheid
minerale stikstof in de bodem te laten stijgen.

Teelt
Meerjarige groenteteeltrotatie met: sla (2006, 2012),
bloemkool (2007), prei (2008 – 2011 - 2013), venkel (2010),
Andijvie (2009)

Proefopzet
Deze meerjarige proef met organische bemesting is gestart
in 2006. Op dat moment werden 4 organische bemestingen
toegepast aan 10 ton organische stof per hectare.
Elke twee jaar werd dezelfde bemesting toegepast. De
organische meststoffen die in deze proef waren opgenomen
zijn: champignonmest, gft-compost, groencompost en
boerderijcompost. Omdat de boerderijcompost de laatste
jaren zeer veel aarde bevatte en weinig organische stof
waardoor er zeer veel materiaal moest worden aangevoerd
om aan 10 ton organische stof per ha te komen, werd dit
object in 2012 vervangen door een toepassing van 300 kg/
ha PRP Sol. De toepassing van PRP Sol bij object 5 zal jaarlijks
gebeuren aan een dosering van 300 kg/ha.
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Naar een slimme afzet van organisch-biologische
eindproducten
AFZETMARKTEN VAN COMPOST

Jaarlijks verloop afzet van compost

Vlaco vzw verzamelt jaarlijks de afzetgegevens voor compost
bij de compostproducenten in Vlaanderen. Deze cijfers geven
weer hoeveel en naar welke markten Vlaco-compost gaat. Zo
volgen we de evoluties en trends op de voet. We gebruiken
deze cijfers om de communicatie, marketing en onderzoek
richting te geven.

GLOBALE AFZET VAN COMPOST
In 2013 vond 363.333 ton compost de weg naar de Vlaamse
bodem (Figuur 10). Dit is iets meer dan in 2012 en zet de
stijgende trend van voorgaande jaren verder. Er is vooral een
toename in afzet van groencompost. In 2013 is er 96.608 ton
gft-compost en 266.725 ton groencompost afgezet.
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aug
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okt
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Figuur 11 Jaarlijks verloop van de afzet van compost. Twee
piekmomenten gedurende het jaar in de late lente, wegens
de uitzonderlijk lange winter, en in de late zomer.

Verkooppieken in vroege lente en late
zomer
Gewoontegetrouw verloopt de piek van de afzet in de vroege
lente en is er een kleinere piek in de late zomer (Figuur 11).
In 2013 duurde de winter uitzonderlijk lang waardoor de
lentepiek opschoof. De afzet in de nazomer is vooral ter
voorbereiding van de tuin op de winter: een mulchlaag,
aanplant van bomen en struiken, aanleg van gazons…
Als de productie vergeleken wordt met de afzet, zien we een
totale leegverkoop van compost in de lente. De uitzonderlijk
lange winter en de trage start van compostverkoop had dus
geen invloed op de totale verkoop.

apr

Jaarlijks verloop afzet van stockvoorraad versus afzet

stock in ton
afzet in ton
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Figuur 12 Jaarlijks verloop van de stockvoorraad versus afzet. Ondanks de late start van de compostverkoop en dus opbouw van de stock, was er gedurende april en mei een totale
leegverkoop van de sites.

Figuur 10 Evolutie van de afzet van compost tot 2013 met trendlijnen
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Procentuele verdeling gebruikt in land- en tuinbouw

AFZETMARKTEN

3% 3%

Compost wordt gebruikt, rechtstreeks of via producten om
de bodem te verbeteren. We zien in Figuur 13 dat compost
hoofdzakelijk gebruikt wordt om de bodem in tuinen, parken
en plantsoenen te verbeteren.
Procentuele verdeling bestemming van compost
1% 5%

15%

Akkerbouw
(granen, aardappelen, bieten, …)

22%

Tuinbouw (groenteteelt, serreteelt)
Boomkwekerij en sierteelt

6%

Loonwerkers bestemd
voor landbouw

29%

9%

Substraatmengers voor
specifieke tuinbouwteelten (Prof)

22%

Export
Gebruikt in sanering als stortafdek,
stalvloerbedekking of andere
Gebruikt in land- en tuinbouw
Gebruikt in tuinen, parken,
plantsoenen

Figuur 15 Procentuele verdeling gebruikt in land- en tuinbouw. De compost die gebruikt wordt in land- en tuinbouw
wordt voornamelijk via loonwerkers aangevoerd (dit heeft te
maken met de vereiste status als erkend verzender voor transport). Verder gaat er 22% naar de boom- en sierteelt en naar
akkerbouw.

85%
Compostafzet per markt

Figuur 13 Procentuele verdeling van de bestemming van
compost. Compost wordt hoofdzakelijk gebruikt om de bodem
in tuinen, (openbare) parken en plantsoenen te verbeteren.
Als we inzoomen op elke deelmarkt zien we in de onderstaande
taartdiagrammen welke markten ze vertegenwoordigen.
Procentuele verdeling gebruikt in tuinen en (openbare) parken, plantsoenen
14%

1%
Particulieren

35%
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Figuur 16 De afzet naar de verschillende markten voor
Vlaco-compost in 2013 (in ton).
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groensector (Tuin)

11%

1.938
7.468

Openbare groendiensten
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1.147
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Figuur 14 Procentuele verdeling gebruikt in groensector.
Meer dan een derde van de compost die terecht komt in de tuinen en ander (openbaar) groen wordt gebruikt via potgrond.
De afzetmarkten van een compostproducent zijn divers.
Vanuit Vlaco stimuleren we naast differentiatie in klanten
ook differentiatie in producten. Elke klant stelt specifieke
eisen aan de compost. Producenten doen hun best om dit
natuurlijk product zo goed mogelijk af te stemmen op de
vraag van de gebruiker.
We zien dat de meeste compostproducenten minstens
2 compostproducten op basis van verschillende zeeffracties
aanbieden. Een zevental bieden compost ook aan in zakken
en een viertal bieden gemengde producten aan (potgrond of
andere mengsels).

Evolutie compostafzet per type afnemer
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Figuur 17 Evolutie van de afzet per markt (in ton).
Compost wordt in Vlaanderen door 40 composterings
installaties geproduceerd. Deze composteringen worden
uitgebaat door intercommunales of door privébedrijven. Een
overzicht van alle composteringen vindt u achteraan in dit
activiteitenverslag.
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Tabel 10 Procentuele aandeel van elke afzetmarkt voor
compost

Verdeling van de afzetmarkten tussen privé- en intercommunale verwerkers
80000

29,4%

Substraatmengers voor specifieke tuinbouwteelten (Prof)

1,4%

Grondopmengers voor
groensector (Tuin)

12,9%

Bodemsanering

0,4%

Loonwerkers bestemd voor
particulieren

9,3%

70000

71.121

Intercommunale

60000
50000

56,7%

48.896

47.202

40000

Grootafnemers

34734
29.117

30000
20000

14.240

Loonwerkers bestemd voor
landbouw

2,6%

Meststoffenhandelaars

0,7%

Tuinaannemers

13,3%

Openbare groenvoorziening

7,8%

Particulieren

11,7%

Boomkwekerij en sierteelt

2,1%

Tuinbouw

0,5%

Akkerbouw

2,1%
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Figuur 19 De verdeling van afzetmarkten van privé-composteringen en intercommunales zijn gelijkaardig in verhouding
maar onderling iets verschillend in omvang (cijfers in ton).

Grootafnemers
De afzet naar grootafnemers kent een sterke stijging (Figuur
20) en is zo’n 6.42 % gestegen ten opzichte van 2012 en de
positieve trend blijft behouden. Onder grootafnemers vallen
de potgrondsector, substraat- en grondmengers, de loonwerkers en de meststoffenhandelaars. De potgrondfabrikanten
beseffen de meerwaarde van een betrouwbare Vlaco-compost met garanties dat deze ziektekiem- en onkruidvrij is.
Het stabiele organisch stofgehalte is een stimulans voor het
microbieel leven van de potgrond. De totale afzet naar potgrondsector is in 2013 goed voor 106.983 ton (Figuur 16).
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Figuur 18 Verschillende afzetkanalen. Het gebruik van
groen- en gft-compost per markt (in ton).
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Figuur 20 Evolutie afzet naar grootafnemers geeft een positieve trend (stippellijn).
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Groensector

Evolutie en trend in afzet

ondanks de daling bij de afzet naar tuinaannemers in 2013,
geeft de trendlijn toch aan dat er een stijging in zit. Inzet op
verdere sensibilisering, nieuwe generatie tuinaannemers
die op school over compost leren, ondersteuning van de
sectorverenigingen… hebben duidelijk een positieve invloed
op de markt voor compost in deze sector. Het kan ook
betekenen dat openbare groenvoorziening vaker beroep
doet op tuinaannemers in plaats van zelf compost te halen.
De afzet naar groenvoorziening (inclusief particulieren) is
goed voor 32,8 % (zie Tabel 10) of een totaal van 119.201 ton
in 2013. De groensector gebruikt voornamelijk groencompost
(zie Figuur 18) en halen die iets vaker bij een intercommunale
compostering (Figuur 19).
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Figuur 22 Evolutie en trend.

Evolutie en trend in afzet

De netto toename van compostafzet in akkerbouw in 2013
kan de dalende trend (nog) niet keren. De toenemende
afzet naar tuinbouw in 2012 zette zich niet voort in 2013
(blauwe stippellijn).
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De composteringen bieden de compost aan op hoofdzakelijk
hun eigen site maar ook via containerparken, tuincentra of
groothandelaars.
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Figuur 21 Evolutie en trend. Evolutie afzet (in ton) naar tuinaannemers blijft stabiel terwijl de evolutie naar openbaar
groen een negatieve trend (rode stippellijn) vertoont maar er
is duidelijk een toename in afzet in 2013.

Land-en tuinbouw
De verstrenging van het mestdecreet is de drijvende kracht
achter de afname van compostgebruik in de land-en
tuinbouw. Nochtans is compost noodzakelijk voor het behoud
van vruchtbaarheid, een verbeterde ziekteweerbaarheid en
waterhuishouding, een hogere opbrengst en een stabielere
bodemstructuur. Het hoge stabiele organisch stofgehalte
maakt compost uniek en zo bruikbaar voor het behoud van
kwaliteit van de bodem. De afzet naar land-en tuinbouw
(inclusief boom- en sierteelt en fruitbouw en biolandbouw)
is slechts 5,2 % van het totaal of 18.921 ton.

Prijs van compost
De prijs van compost wordt door de compostering het
meest bepaald op basis van het type afnemer en de
hoeveelheid. Een beperkt deel van de composteringen
bepaalt ook de prijs op basis van het type product.
De intrinsieke waarde van compost wordt bijlange niet
weerspiegeld in de verkoopsprijs (gemiddelde prijsrange
van 0,5 euro/ton tot 20 euro/ton) .
Vlaco schatte de voordelen van compost in:
• als veenvervanging
• groter waterbergend vermogen
• als plantenvoeding
• hogere weerstand tegen ziekten
• vermindering van erosie
• grotere oogst
• toevoeging van organische stof
En kwam tot de conclusie dat de intrinsieke waarde van
compost 60 euro/ton is.
De kostprijs voor een landbouwer voor compost,
transport en spreiden is gemiddeld ongeveer 100 euro/
ha. Daar staan ongeveer 560 euro/ha aan voordelen
tegenover.
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AFZET DIGESTAATPRODUCTEN
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Tabel 11 Naamgeving van digestaat- en co-producten.
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Vlaco vzw volgt alle processen en producten op van bedrijven
die organisch-biologisch afval op een biologische manier
verwerken. De co-vergisters en co-verwerkers hebben een
groot gamma aan producten (Tabel 11). Het ruwe digestaat
van de vergister kan rechtstreeks worden afgezet, maar
wordt meestal nog op verschillende manieren nabehandeld
(Figuur 23).

Figuur 23 Globale afzet van digestaatproducten in 2013 (in ton).
Het gedroogd digestaat mag nu gebruikt worden in tuinen,
parken en plantsoenen (zie verder in Mestdecreet).
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De gegevens van de afzetmarkten werden gezamenlijk met
VCM en Biogas-E verzameld (Figuur 23 en Figuur 24). De
digestaatproducten worden voornamelijk geëxporteerd en
in de akkerbouw gebruikt.
In 2013 was de afzet van digestaatproducten goed voor
500.310 ton waarvan 316.929 ton naar akkerbouw ging,
88.746 ton op export naar voornamelijk Frankrijk en
Nederland en 87.570 ton naar andere verwerkingsinstallaties.

0%

Figuur 24 Afzetmarkten voor verschillende digestaatproducten.
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MARKETING RESULTEERT IN AFZET
VAN DIGESTAAT EN COMPOST
Landbouw
De stabiele organische stof in compost is steeds erg
belangrijk voor onze landbouwbodems. Uit de rapporten van
de Bodemkundige Dienst van België blijkt dat het met het
organische stofgehalte in onze Vlaamse landbouwbodems
bergaf gaat. De dalende trend, die zich sinds het begin van
de jaren ’90 manifesteert, zet zich verder door.
Een te laag koolstofgehalte weer op peil brengen is een
werk van tientallen jaren. Voorkomen is ook hier beter dan
genezen. Het is belangrijk om een evenwicht te creëren
tussen de afbraak en de aanvoer van organische stof.
Compost is een bron van stabiele organische stof en speelt
dus een belangrijke rol om de bodemvruchtbaarheid in stand
te houden en erosie te beperken.
Vlaco vzw doet al sinds haar oprichting wetenschappelijke
proeven met compost in land- en tuinbouw. Deze resultaten
verstevigen en verbeteren de positie van compost in
de markt en bieden ook ondersteuning om op wettelijk
vlak zoals in het mestdecreet openingen te creëren voor
compostgebruik. Wetenschappelijk onderzoek is een pijler in
de Vlaco-werking, die als basis dient voor communicatie en
marketing van de producten.

nadien kijken naar de aanvulling tot overige normen (hetzij
inzake andere meststoffen, kunstmest en totale bemesting,
hetzij inzake werkzaamheid). Voor digestaat met statuut
‘dierlijke mest’ beperkt dit m.a.w. de afzetmogelijkheden.
Indien het digestaat louter plantaardig samengesteld is, zijn
er meer mogelijkheden. In beide gevallen mikt PRIMADI
op de ontwikkeling van digestaatproducten o.b.v. bepaalde
nutriëntenconcentraten (N en K) en/of ammoniumsulfaat
die een zeer gerichte bijbemesting tot de normen toelaten.
Deze nutriëntenconcentraten en ammoniumsulfaat kunnen
dan apart of gecombineerd met een ander digestaatproduct
of ruwe mest toegediend worden op de landbouwbodem.
Op vandaag kunnen noch ammoniumsulfaat noch de
concentraten onder de noemer ‘minerale meststof’ vallen,
hoewel dit laatste een aanzienlijke stimulans zou kunnen
betekenen.

Bio-landbouw
Naast biologische dierlijke mest en gangbare mest van
grondgebonden veehouderijen, mag de biolandbouw de
bemesting aanvullen o.a. met ‘gecomposteerd of vergist
huishoudelijk afval’ (plantaardig en dierlijke oorsprong)
en met ‘gecomposteerd of vergist plantaardig materiaal’.
Minerale stikstofmeststoffen zijn niet toegestaan. Gegeven
een (jaarlijks stijgend) biologisch areaal in Vlaanderen van
5.000 ha kunnen m.a.w. specifieke digestaatproducten,
mogelijks in ruwe vorm of dikke/dunne fractie, hun troeven
uitspelen in de bio-landbouw, al dan niet in combinatie met
compost.
Op de keuringsattesten voor groencompost staat nu officieel
vermeld dat dit bruikbaar is in de biologische landbouw. Dit
is afgesproken met de overheidsdienst Landbouw en Visserij.

Mestdecreet

Op dit ogenblik wordt digestaat, meestal o.b.v. onder
meer mest, ingezet op voornamelijk Vlaamse, Franse of
Nederlandse bodem. De vorm van het digestaat (ruw, dik of
dun, gedroogd) hangt voornamelijk af van de afstand tot de
afnemer. Indien het digestaatproduct ‘dierlijke meststof’ is
moet het, zeker in Vlaanderen, optornen tegen het gebruik
van ruwe mest die een monetaire inkomst betekent voor de
landbouwer. Vaak zal de landbouwer de normen voor dierlijke
meststof maximaal trachten in te vullen met ruwe mest en pas

Begin 2013 is er dan eindelijk een doorbraak in
verband met ‘erkend verzender’ status van de
producent.
Het besluit over het vervoer van meststoffen werd
goedgekeurd op 8 februari 2013. De Mestbank
heeft de gft- en groencompostproducenten al op
de hoogte gebracht dat ze in aanmerking komen
als erkende verzenders. We organiseerden in 2013
de nodige opleidingen voor het personeel van de
composteerinstallaties en zullen instaan voor de
communicatie over deze nieuwe regeling. Op pagina
9 vindt u meer uitleg over deze nieuwe regeling.
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PROFESSIONELE EN PARTICULIERE
GROENSECTOR

Compost en potgrond in zakken – rol van
gedroogd digestaat

Openbare groendiensten, tuinaannemers en tuinarchitecten
willen aantrekkelijk groen creëren met gezonde planten
die goed groeien, zodat hun klanten/burgers tevreden zijn.
Gezonde planten groeien in een gezonde bodem. Compost is
de unieke bodemverbeteraar dankzij de grote hoeveelheden
stabiele organische stof. Gras, borders, perken, bomen en
struiken bloeien open dankzij compost.

In seizoen 2012-2013 startten de compostproducenten met
35.000 zakken compost en 40.000 zakken potgrond.
Deelnemers in dit project zijn tot op heden Igean milieu en
veiligheid, IMOG, Van Gansewinkel met groencompost en IOK
Afvalbeheer en Ecowerf met gft-compost. IOK Afvalbeheer
en IMOG verdelen ook potgrond in hun werkingsgebied. IOK
Afvalbeheer verdeelt ook 15.000 zakken top-dressing voor
gazons per jaar.

Iedereen wil een mooie tuin. Goed gevuld met gezonde en
sterke planten. Veel bloemen, lekker fruit of een strak gazon.
En dit alles natuurlijk jaar na jaar. Dat put de bodem uit, ziektes
steken de kop op, planten staan er slapjes bij, weinig groei en
wat dan gedaan? Veel van deze problemen zijn op te lossen als
de tuineigenaar de bodem gezond houdt. En compost bij de
aanleg en bij onderhoud zorgen daar voor.
De hobbytuinier vindt alle informatie over compostgebruik,
onderhoudstips en meer in de brochure ‘Vlaco-compost
brengt leven in uw tuin’. We ondersteunen lokale projecten
met de producten zoals de aanleg van het geboortebos in TieltWinge, de volkstuin van Deurne, een samentuin van Gent en
de boomspiegels in een Gentse wijk en ondersteuning van de
cursus bloembakken in de Stad Antwerpen. We focussen ons
op het leveren van zakken om de bekendheid te vergroten.
Verder schrijft Vlaco regelmatig artikels die in hobbypers
verschijnen naast enkele gerichte advertenties in tijdschriften
van TuinHier, Fence, Open Tuinen Gids en VVPV.
De interesse van de groensector in gedroogd digestaat vertaalde
zich in een aantal artikels in Sierteelt & Groenvoorziening en
Boer & Tuinder begin 2013.
Voordelen zoals het gebruiksgemak, het gehalte aan organische
stof en nutriënten en prijs zijn voordelig ten opzichte van
kunstmeststoffen. Ook het vergrotende bewustzijn van de
consument rond milieuvriendelijke producten draagt bij aan
de groeiende interesse van de professionele groensector.
Ook deze sector dient o.b.v. een bevraging over hun voorkeuren,
producteisen en betaalbereidheid bediend te worden met
verder gedifferentieerde digestaatproducten. Meer op maat
gemaakte meststoffen o.b.v gedroogd (plantaardig) digestaat,
nutriëntenconcentraten, ammoniumsulfaat – al dan niet
verder opgemengd of aangerijkt of met andere organische
of minerale meststoffen – moeten meer in trek geraken in
deze sector. Meer bepaald door via differentiatie en ruime
informatie (N-P-K-waarden, werkingscoëfficiënten, EOS,
tracering,..) als waardevol en betrouwbaar product te worden
gezien.
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Containerparken zijn enthousiast met de nieuwe
aanwinst. Het betekent
voor de parkwachters de
kans om een positief verhaal
te brengen: het groenafval
dat de bezoeker hier brengt,
wordt omgezet in een kwalitatief en waardevol product, dat
de bezoeker opnieuw in zijn tuin kan toepassen. De kringloop wordt gesloten. De kleurrijke zakken zijn ook mooi om
te zien en vinden gretig afzet!
In de Vlaco-potgrond zit een flink deel groencompost met
Vlaco-label. Niet alleen de compost maar ook de hele
potgrond wordt gecontroleerd door Vlaco. Mengstalen
worden bij elke batch geanalyseerd op een hele reeks aan
parameters zoals pH, EC, zware metalen, nutriënten en
organisch stofgehalte. Zo zijn we zeker dat de klant een
kwalitatief en gezond product gebruikt.
Deze potgrond is ook gebruikt als referentie-potgrond
in de plantproven van DuPoCo-project. Daar liet deze
potgrond zien dat kwalitatief niet moet onderdoen voor
milieuonvriendelijkere potgrond die uit 100% turf bestaat.
Eén van de ambities is om uit het project DuPoCo een
nog milieuvriendelijkere samenstelling te kiezen die het
turfaandeel in de Vlaco-potgrond verder terugdringt én
het gebruik van gedroogd digestaat als meststof verder
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onderzoekt. Gedroogd digestaat heeft potentieel om als
traagwerkende meststof bij te dragen aan de bemesting van
potgrond.

GROOTAFNEMERS
Tuinturf, compost, klei, kalk, turfstrooisel en zand zijn
de voornaamste bestanddelen van universele potgrond.
Potgrond wordt meestal verrijkt met meststoffen, sporen
elementen en steeds meer met compost ter vervanging van
de primaire grondstof turf. Het verlies aan teelaarde (erosie)
wordt verergerd door onaangepaste verbouwtechnieken en
uitputtende teeltpraktijken. De bodem verliest vruchtbaar
heid en structuur.
Organische stof, de organische fractie van de teelaarde, is
zeer belangrijk voor de vruchtbaarheid, de structuur, het
vermogen water vast te houden en de biodiversiteit van
de bodem. De bodem is ook een voorname opslagplaats
van koolstof. Het verlies van organische stof in de bodem
bedreigt de bodemvruchtbaarheid, de bodemstructuur en
het vermogen van de bodem om regenwater vast te houden.
Het verergert ook de klimaatverandering. Steeds meer
teelaardeproducenten maken gebruik van compost als ideale
bron van organische stof.

omslag in de productie van (organische) meststoffen,
bodemverbeteraars en substraten: gaande van louter op basis
van de gekende monostromen naar gedeeltelijk gebruik van
opgemengd en/of aangerijke (puur plantaardig) gedroogd
digestaat, nutriëntenconcentraten, en ammoniumsulfaat.
Het opmengen en aanrijken dient trouwens een dubbele
functie: dit kan een hogere stabiliteit (N-P-K, EOS, EC,..)
van het eindproduct garanderen en verder het gehalte van
voornamelijk stikstof en ook kalium verhogen. Een vorm van
aanrijking is o.a. het pelletiseren van het gedroogde digestaat
met aangelengd nutriëntenconcentraat.

Chemie
De vergisters worden traditioneel geassocieerd met mest
bewerking en –verwerking, afvalverwerking en productie van
groene energie maar kunnen tevens door nabehandeling en
opconcentratie van digestaat verschillende stoffen leveren
die waardevol zijn voor de chemische sector. Vergisters
worden soms de bioraffinaderijen van de toekomst
genoemd. Hierbij denken we in eerste instantie aan een zo
hoog mogelijke opconcentratie van stikstof (ammonium)
zodat een vervanger voor ureum kan vermarkt worden.

Organische en kunstmeststoffabrikanten
VIS-traject PRIMADI wil de opportuniteiten die zich stellen
binnen deze sector ten volle ontwikkelen. Deze sector
maakt meststoffen en veelal ook bodemverbeteraars en
substraten op basis van enkelvoudige organische stromen
(cacaodoppen, bloedmeel, beendermeel, veermeel, …, turf)
en/of kippemest en/of puur minerale meststoffen (KAS,
kaliumchloride, tripelsuperfosfaat), en dit voor de landbouw
(cfr hoger), tuinbouw, groen- en particuliere sector in de
lokale en internationale markt. Deze meststoffensector is een
afzetkanaal met belangrijk potentieel voor nabehandelde
digestaatproducten. Hoewel deze producenten en verdelers
inzake digestaatparameters vooralsnog geen concrete
specificaties vooropstellen, is er wel degelijk interesse
in bepaalde digestaatproducten onder meer omdat de
grondstoffen die vandaag voornamelijk worden gebruikt,
duurder worden, doorgaans minder duurzaam en niet
steeds in voldoende hoeveelheid verkrijgbaar zijn. Vlaco
wil met PRIMADI inspelen op een centrale eis van de
meststoffensector namelijk dat de producten een minimale
variabiliteit, een maximale traceerbaarheid, en afwezigheid
van bepaalde contaminanten en pathogenen vertonen, en
dat de geboden nutriënten en organische stof prijscompetitief
zijn. Het VIS-traject wil dus bijdragen tot een gedeeltelijke
ACTIVITEITENVERSLAG 2013 • blz

43

Energie

Op energievlak is er ook het afgelopen jaar veel gebeurd.
Nadat in 2012 de grondvesten van de exploitatiesteun aan
groene stroom en warmtekracht werden heraangelegd,
werden in 2013-2014 nog enige aanpassingen aan het
energiedecreet toegevoegd en werden subdoelstellingen
en nieuwe onrendabele toppen (OT’s) per groene stroomtechnologie berekend. De ondersteuning van groene
warmte, restwarmte en biomethaan-injectie zag het licht
hetgeen de (eerste) ontwikkelingen van warmtenetten en de
voeding van biomethaan op het aardgasnet stimuleert. Vlaco
volgde deze evoluties op en zette kanttekeningen via nota’s,
overlegplatformen en stakeholdercommentaren. Zo werd
met argusogen gekeken naar het vernieuwde voornemen
van de VREG om biomassa-certificaten op te leggen aan
biomassa-stromen – inclusief organisch-biologisch afval –
voor groene stroomproductie die in aanmerking komt voor
aanvaardbare certificaten (VREG quotumplicht). In aanloop
naar de verkiezingen van 2014 werkte Vlaco samen met
verwante organisaties ook verder aan memoranda die
hun uitwerking moeten krijgen in het nieuwe beleid rond
energie. De toekomst voor groene stroom en warmte uit
hernieuwbare bronnen inclusief biomassa is immers nog
steeds niet rooskleurig: op Europees en mondiaal vlak is
de financiële crisis (nog steeds) voelbaar en ligt de nadruk
vandaag vooral op energie-efficiëntie en op competitieve
energieprijzen. Lange termijn-strategieën nationaal
en Europees zijn vooralsnog moeilijk gebleken maar
noodzakelijker dan ooit. Inzake onderzoek en bijdrage tot
groene stroomwinning draagt vlaco verder zijn steentje bij via
het IWT-traject SYNECO: uit de eerste werkpakketten kunnen
al enkele duidelijke feiten en aanbevelingen gedestilleerd
worden.
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HERNIEUWBARE ENERGIE: STAND
VAN ZAKEN
Europa
T.o.v. 1990 is er vandaag op Europees vlak een daling van
de totale energievraag en de broeikasgasemissies met
respectievelijk 17% en 18%, en een toename van het
aandeel hernieuwbare energie tot ca 14% vandaag. De
klimaatpakket-doelstellingen van 20-20-20 in 2020 lijken dus
makkelijk haalbaar. Verder in de tijd projecteert de EU echter
een verplichte vermindering in Europese broeikasgassen van
40% in 2030 tot zelfs 80% in 2050. Hiertoe keurde Europa
onder meer eind 2012 de Richtlijn Energie-efficiëntie
goed die uiterlijk in juni 2014 in nationale wetgeving dient
omgezet. Naast een verbruiksvermindering of efficiënter
energieverbruik is er een overduidelijke noodzaak aan
een verdere substantiële toename van de hernieuwbare
energieproductie. In die zin was de doelstelling van 27%
hernieuwbare energie – zonder nationale targets – in 2013
aangehaald in het Europese witboek (kader klimaat- en
energiebeleid 2030) voor velen een te beperkte ambitie.
In onderstaande grafiek worden de Europese evolutie en
verwachtingen vanaf 2005 geschetst. In de toekomst zou
wind- en zonne-energie sterk blijven expanderen en ook
de hernieuwbare energie afkomstig van pellet-verbranding
nog groeien, terwijl op de overige biomassa (inclusief
biogas) haast geen rek meer zit. Het EU biobrandstoffenrapport (2013) verwacht nog wel een toename van de
biogasproductie tot ± 8,5 miljoen ton olie-equivalent,
hetgeen overeenstemt met ongeveer 8% van het totale
biomassa-gebruik, maar stelt tevens dat bv. de helft van de
Nederlandse biogasinstallaties binnen de 5 jaar de deuren
zal sluiten door het einde van de subsidies in 2016-‘17. Het
rapport voorspelt verder een toenemend aantal grote schaal
biogasinstallaties die biogas opzuiveren voor gebruik in het
aardgasnet of als transportbrandstof.
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Vlaanderen

25
Hydro Power

Met uitzondering van het verwaarloosbare aandeel water
kracht zien we in Vlaanderen een soortgelijk plaatje:

Geothermal

20

Solid biomass
Energy Forest
Bio-fuel, liquid
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Biogas
Windpower
Solar heat
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Solar electricity
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Figuur 25 Totale Hernieuwbare Energie-aanbod EU27 (1000
PJ) (data: INFORSE)
Om energiezekerheid en reductie in broeikasgasemissies in de
komende decennia te verhogen zet het Europees beleid ook
in op energieopslag, O&O naar nieuwe energie(efficiëntie)
technologieën, verdere vrijmaking van de energiemarkt,
opzet van solidariteitsmechanismen, de uitbouw &
vernieuwing van de transmissie- en distributienetten en
tot slot een nauwere monitoring en harmonisering van het
gemeenschappelijke energiebeleid.

In Vlaanderen wordt vandaag ruim 6.000 GWh groene
stroom geproduceerd uit waterkracht, afvalverbranding
(deel organisch), biogas, windenergie, biomassa-verbranding
en PV, hetgeen ca 10% uitmaakt van de totale bruto groene
stroomconsumptie. Hierin merken we op dat stroom
productie uit biogas langzaam toenam tot 500 GWh
(2013) en – volgens de sub-doelstellingen die VEA jaarlijks
vooropstelt sinds 2013 – verder tot 710 GWh in 2020. Voor
verbranding van vloeibare en vaste biomassa ziet men dat dit
een belangrijke bron van groene stroom zal blijven enerzijds
maar anderzijds dus ook dat hierin slechts weinig groei wordt
verwacht door VEA en dat deze in 2020 zou zijn ingehaald of
bijgebeend door zonne-energie en windenergie (on-shore).
De data die VEA decretaal moet vooropstellen zijn overigens
louter indicatief en slechts in functie van de algemene groene
energie-targets die Vlaanderen behoort te halen in 2020.
Dit laatste is ook vandaag nog niet duidelijk wegens het
ontbrekende politieke akkoord over de gewestverdeling van
de Belgische streefcijfers (21% groene stroom, 12% groene
warmte & koeling, 10% transport). Vlaanderen engageerde
zich via Ministeriaal Besluit eind januari 2014 evenwel tot
een doelstelling van 10,5% hernieuwbare energie en 19%
groene stroom tegen 2020.
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Figuur 26 Bruto groene stroom (GWh) in Vlaanderen (2005-2012 versus targets VEA) (data: VITO & VEA)
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DOELGROEPEN

BOODSCHAP

Vlaco vzw communiceert met iedereen die te maken heeft
met de grote of kleine kringloop van het organisch-biologisch
afval: kringloopkrachten, compostmeesters, Vlaco-lesgevers,
scholen, gemeentes, intergemeentelijke verenigingen,
professionele verwerkers, particuliere en professionele
compost- en digestaatgebruikers, andere organisaties en
overheden. Elk van deze groepen benaderen we op een
andere manier, met een ander deel van de boodschap.
We houden er ook rekening mee dat die verschillende
doelgroepen ook onderling met elkaar communiceren.
Intergemeentelijke verenigingen communiceren met hun
gemeentes, gemeentes communiceren met hun burgers en
hun compostmeesters, kringloopkrachten, …
Daarom geven we onze boodschap ook door aan
sectororganisaties en overkoepelende verenigingen. Vlaco
vzw benut elke mogelijkheid om alle doelgroepen te bereiken.

Vlaco vzw promoot de volledige organisch-biologische
kringloopgedachte, via de grote of de kleine kringloop.
Vlaco vzw stelt duurzaam omgaan met grondstoffen voorop.
We leggen de nadruk op het kwaliteitsvol sluiten van de
materiaal- en nutriëntenkringloop en volgen de principes
van cradle-to-cradle. Onze boodschap is afgestemd op het
Vlaamse Materialenbeleid.
Afval is grondstof, tuinresten zijn bouwstenen. Via een netwerk van intergemeentelijke verenigingen, gemeenten,
kringloopkrachten promoten we thuiskringlopen. De professionele verwerkers produceren kwaliteitsvolle bodemverbeteraars of meststoffen. De afzet en het oordeelkundig
gebruik van deze recyclageproducten is het cruciale sluitstuk
in de materialen- en nutriëntenkringloop.
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Vlaco-compost is een 100 % natuurlijke bodemverbeteraar
die het humusgehalte van de tuinbodem verhoogt en
het bodemleven stimuleert. Hierdoor verbetert de
bodemstructuur en zijn de planten minder vatbaar voor
ziektes en droogte. Nieuwe aanplanting slaat beter aan. Door
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afval te brengen naar een compostering en dan ineens Vlacocompost mee te nemen sluit men mee de milieuvriendelijke
en duurzame kringloop.

Homepage
Wat is compost?
Compostproducenten op kaart
Publicaties

Het sluiten van de kringloop is ook belangrijk voor de eind
producten van vergisting. Het gamma digestaatproducten
bevat goede meststoffen, die de planten van de nodige
nutriënten voorzien om te groeien en op te brengen.
Sommige leveren vooral stikstof, andere fosfor of kalium.
Een goede productkennis is dus zeer belangrijk. Bovendien
levert deze manier van verwerken ook nog groene energie
op. Deze producten zijn complementair aan Vlaco-compost
als bodemverbeteraar.

ONZE TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN
Vlaco communiceert met haar leden en de gemeentes via de
Vlacovaria en de (bijna) maandelijkse nieuwsbrief.
De gemiddelde oplage van Vlacovaria is 2.150 exemplaren,
en dat vier keer per jaar.
Daarnaast brengt Vlaco ook vier keer per jaar het tijdschrift
KringloopZINe uit, dat ook naar compostmeesters en
kringloopkrachten wordt gestuurd. De gemiddelde oplage
van KringloopZINe is 4.430 exemplaren.

EVALUATIE WEBSITE

Wat mag er in de gft-bak of niet
Thuiscomposteren
Wat doet Vlaco vzw?
Compostgebruik in de tuin
Wat is kringlooptuinieren
FAQ
0
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Figuur 27 Het aantal pageviews van de 10 populairste pagina’s.
Hoe vindt men onze website? Hoofdzakelijk via de klassieke
zoekmachines en via doorverwijzingen van andere websites
(Figuur 28). Opnieuw zijn dit websites met tuininformatie
zoals: Tuinadvies.be; Detuingids.be; Tuinadvies.nl, Groen.
net; Avevewinkels.be.
Bij de zoekmachines (Google, Bing, Conduit, …) zoekt men
vooral op volgende woorden en komt dan bij ons terecht:
Vlaco; Compost; Composteren; Compost kopen; Compostvat.
Via de publicaties werden in 2013 181 bestellingen gedaan.
Er is al 501 keer via een sociale verwijzing (via de sociale
media) naar onze website doorgeklikt. Dit is meer dan een
verdubbeling ten opzichte van 2012. Hoofdzakelijk is dit via
Facebook (onze eigen pagina bestaat sinds 2013), Wordpress,
Blogger en LinkedIn.
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In 2013 ontving onze website 143.923 bezoeken waarvan
54.937 unieke bezoekers (toename van 18% ten opzichte van
2012!). 72 % zijn nieuwe bezoekers en 28 % terugkerende
bezoekers. Gemiddeld bekeek een bezoeker 3,5 pagina’s per
bezoek en bleef bijna 3 minuten op onze website rondsurfen,
met een gemiddelde van 1 minuut per pagina.

60 %

via andere websites

via Facebook

via zoekmachines

via directe url

Figuur 28 De surfer vindt onze website voornamelijk via
zoekmachines en via tuin-websites.
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PUBLICATIES VERSPREIDING
In het totaal werden er 56.676 publicaties verspreid via de
post of rechtstreeks gedownload van de website.
De brochures en folders zijn ook verspreid via de opleidingen
en cursussen en zijn niet inbegrepen in dit totaal.
Titel

Aantal 2013

Aantal in cursusmappen

Boek Composteren en kringlooptuinieren

83

35

Brochure Grasbeheer in de kringlooptuin

1866

505

Brochure Kippen houden in de kringlooptuin

4025

505

Brochure Snoeihout verwerken in de kringlooptuin

2146

505

18329

505

Brochure Tuin- en keukenresten composteren (kinderspel)

4114

505

Brochure Vaste planten in de kringlooptuin

1632

505

Brochure Vlaco-compost brengt leven in uw tuin

1428

505

616

505

1927

505

Brochure Thuiscomposteren in de kringlooptuin

Brochure Voedselverlies ... en wat u er zelf aan kunt doen.
Folder Bodembedekkers
Folder Compost en het mestdecreet

108

Folder Digestaat en het mestdecreet

24

Folder Gazon

3373

505

Folder Hoe kiest u vaste planten voor de kringlooptuin?

2443

505

Folder Hoe verzorgt u vaste planten in de kringlooptuin?

1684

505

Folder Integrale kwaliteitsopvolging

155

Folder Mulch in de kringlooptuin

1790

505

Folder Thuiscomposteren in compostbakken

4502

505

Folder Thuiscomposteren in het compostvat

6192

505

Kinderboek Lieske

53

Lespakket Composteren met kinderen

61

Posters kringlooptuinieren

28

Projectbundel lagere graad sec. ond. - De biochemie v/h composteren

39

Technokid(t)s - Educatieve bundel secundair onderwijs

58
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FEESTELIJK SYMPOSIUM EN
AFSCHEID VAN LUC VANACKER
Op 7 februari 2013 werd het 20-jarig bestaan van Vlaco in het
groot en breed gevierd. 250 genodigden volgden de lancering
van het nieuwe Vlaco, de 6 workshops over de thema’s van
de biologische materialenkringloop en waren getuige van de
voorzittersoverdracht naar Rudy Meeus. Nadien zorgde de
receptie voor een aangenaam netwerkmoment.
Een uitgebreid verslag vindt u in Vlacovaria 1 van 2013.
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VLACO VZW
Dagelijks team
Kristel Vandenbroek is algemeen coördinator.
Elfriede Anthonissen, Kristof Van Stichelen, Barbara Hoekstra,
Gerrit Van Dale, Wim Vanden Auweele, Elke Vandaele, Ingrid
Vandenbroucke, Jonas Naveld, Christophe Boogaerts en Katrien
De Wilde nemen dagelijks het hooi op de vork. Het secretariaat
wordt vanaf juli 2014 ingevuld door Katrien De Wilde.

Raad van Bestuur van Vlaco vzw. Vlnr: Paul Macken, Pieter
Vijncke, Jos Van Hoydonck, Philip Peeters, Isabelle Van de
Populiere, Jos Boeckx, Martina Kinders, Ann Braekevelt. Kevin
Schuurmans, Anja Everaert, Luc Vanacker, Geert Schoutteten,
Davy Demets, Wouter Platteau, Emanuel Wandels, Rudy
Meeus. Rudy Meeus is de nieuwe, huidige voorzitter van
Vlaco. Pieter Vandenberghe, Ludo Vandoninck, Luc Crommen
en Martin Ocket ontbreken op deze foto.

Het Dagelijks team van Vlaco vzw. Vlnr : Katrien De Wilde,
Nadia Van den Bossche, Jonas Naveld, Elke Vandaele, Kristof
Van Stichelen, Christophe Boogaerts, Elfriede Anthonissen, Luc
Vanacker (ere-voorzitter), Rudy Meeus (voorzitter), Barbara
Hoekstra, Kristel Vandenbroek, Ingrid Vandenbroucke. Wim
Vanden Auweele en Gerrit Van Dale staan niet op de foto.

Dagelijks bestuur
Het Dagelijks Bestuur, in 2013 bestaande uit Rudy Meeus
(OVAM, voorzitter Vlaco vzw), Ann Braekevelt (OVAM,
secretaris Vlaco vzw), Anja Everaert (Calagro Energie), Paul
Macken (IOK afvalbeheer), Martin Ocket (Indaver), Philip
Peeters (Bionerga), Kevin Schuurmans (Greenergy) en Jos
Van Hoydonck (Igean) is in 2013 vier maal samengekomen.

Raad van bestuur
De Raad van bestuur heeft vier maal vergaderd. De Raad
van bestuur bestond in 2013 uit de leden van het Dagelijks
bestuur, Jos Boekcx (Ivarem), Luc Crommen (Limburg.
net), Martina Kinders (EcoWerf), Rudy Meeus (OVAM),
Wouter Platteau (Agrikracht), Geert Schoutteten (Shanks
Vlaanderen), Johan Del’haye (IVVO), Isabelle Van De Populiere
(IMOG), Ludo Vandoninck (BioEnergy), Pieter Vijncke (IVBO)
die het mandaat deelt met Davy Demets (van Gansewinkel)
en Jorik Muylle (De Bree Solutions N.V.). In 2013 namen we
afscheid van Luc Vanacker als voorzitter en nam Rudy Meeus
de voorzittersfakkel over.

Werkgroepen
Werkgroep kwaliteit
Tijdens deze ledenvergadering bespreken we de onderwerpen
die betrekking hebben op de controle en certificering,
staalname en analyse, wetgevende bepalingen en de kwaliteit
van de eindproducten met onze leden-producenten. We
delen onze leden in 2 groepen, enerzijds de composteerders
van groen- en gft-afval, en anderzijds de OBA-vergisters en
mestverwerkers. Deze opdeling is doorgevoerd omdat er
dan meer specifieke onderwerpen kunnen belicht worden.
Tijdens deze werkgroepen zijn vertegenwoordigers van
de verschillende bedrijven aanwezig en worden vooral, in
overleg, oplossingen gezocht voor problemen en evoluties
die men tegenkomt in de dagdagelijkse praktijk. In 2013
heeft Vlaco vzw vier werkgroepvergaderingen kwaliteit
georganiseerd met haar leden.

Werkgroep Marketing
Om een vlotte communicatie in verband met de marketingacties
te hebben is het belangrijk dat iedere compostproducent een
contactpersoon voor de compostverkoop doorgeeft aan Vlaco
vzw. Het is immers belangrijk dat de algemene campagne
van Vlaco vzw aangevuld wordt met lokale marketing- en
verkoopsinspanningen van de compostproducenten. Een
goede informatiedoorstroming, met een duidelijk zicht
op ieders inspanningen is essentieel. Zo kunnen beide
ACTIVITEITENVERSLAG 2013 • blz

51

Veel graantjes maken een groot brood
4vervolg

campagnes versterkend werken. Via de marketing werkgroep
helpen de contactpersonen mee om de marketingcampagne
van Vlaco vzw uit te stippelen en te evalueren.
Het traject opzakken van compost en potgrond, het project
DuPoCo en de nieuwe marketingplanning waren de hoofd
thema’s in 2013. We bezochten samen de Werktuigendagen
van BVOR in Maastricht.

Stuurgroep organisch-biologische materialenkring
loop
Vlaco vzw wil op de hoogte blijven van de (nieuwe) ontwikke
lingen bij de leden. Anderzijds wenst Vlaco iedereen zo goed
mogelijk te informeren. Wederzijdse uitwisseling is immers
een belangrijke bron van inspiratie en kennis. De SOM
speelt in het bereiken van bovenstaande doelstellingen een
belangrijke rol, en komt daarom 1x per drie maanden samen.
Deze regelmaat heeft voordelen naar het communiceren van
nieuwe ontwikkelingen en belangrijke aandachtspunten. We
streven er naar om zoveel mogelijk SOM-overlegmomenten
te laten bestaan uit ‘brainstorms’. In 2013 behandelden
we de uitwerking van het Kringloopfe(e)stival en het
Kringloopweekend tijdens deze brainstormmomenten. Er
zijn vier vergaderingen doorgegaan in 2013.

Organogram
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Vlnr: Fleur Leroy (Antwerpen), Katrien Telen (Ivago), Luc
Van Rie (IVM), Koen Delie (IMOG), Kristel Vandenbroek (Vlaco
vzw), Katleen Van Goylen (Igean m&v), Joke Mendonck
(Ibogem), Trees Geeraerts (Tienen), Joost Sommen (Igemo),
Tjen Hillaert (IDM), Rudi Van de Gaer (Ecowerf), Dirk
Lauwens (Incovo), Jan Godemont (Vlaams Brabant), Elfriede
Anthonissen (Vlaco vzw)
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Financieel verslag
De financiële middelen van Vlaco vzw zijn afkomstig van de lidmaatschapsbijdragen, van de werkingsbijdragen, van zowel de
OVAM, de intergemeentelijke verenigingen als de privé-verwerkers en van projecten. Van bij de oprichting is gestreefd naar
een evenwichtige verhouding OVAM / leden-producenten & intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
De kosten omvatten ook voorzieningen voor 2014.
Tabel 12 Resultatenrekening 2013
KOSTEN (in Euro)
Personeel (bezoldigingen,.)

OPBRENGSTEN (in Euro)
815.385

Lidmaatschapsbijdrage klasse 1 (OVAM)

59.494

Kantoor + technische uitrusting

70.264

Lidmaatschapsbijdrage klasse 2, 3 e.a.

117.114

Marketing

65.505

Werkingsbijdrage klasse 1 (OVAM)

500.479

Vergoedingen aan derden

38.848

Werkingsbijdrage klasse 2 en 3 + toegetreden leden

679.040

Labo-analyses

285.108

Onderzoek

111.045

Thuiskringlopen

134.875

Communicatie

12.310

Andere kosten

8.098

Totaal

1.541.438

(producenten)
Werkingsbijdrage Cel Thuiscomposteren

102.650

Bijdragen projecten, promotiemateriaal, studiedagen e.a.

62.563

Financiële opbrengsten & recuperatie kosten

26.040

Totaal

1.547.380
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Ledenlijst

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21+22
23
24
25
26

Agrikracht n.v. Moorslede
Agrikracht n.v. Rumbeke
Agri-Power
Agro-Energiek bvba
Agrogas
Ampower bvba
Arbio bvba
Bart’s Potato Company bvba
Bio 7 n.v.
Bio-Electric bvba
Bio-Energie Herk bvba
BioEnergy n.v.
Bio-N.R.GY NV
Biofors bvba
Bio-Gas Boeye bvba
Biogas Bree
Biogas De Biezen bvba
Biomass Center
Bionerga
Bionerga
Biopower Tongeren n.v.
Boonen Biogas bvba
Calagro Energie bvba
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Moorslede
Rumbeke
Malle
Zomergem
Geel
Arendonk
Westvleteren
Rijkevorsel
Beernem
Herk-De-Stad
Lommel
Aalter
Ranst
Haasdonk
Bree
Arendonk
Kallo
Ieper
Bilzen
Maasmechelen
Tongeren
Meerhout
Zomergem
Oostende

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43+44
45
46

De Kruisberg n.v.
De Winter n.v.
Acterra
Digrom Energy
Ecowerf
Gemeente Aalter
Gemeente Bierbeek
Gemeente Brasschaat
Gemeente Knokke Heist
Graszodenkwekerij Lannoo David
Greenergy BVBA
GSL bvba
Guilliams Green Power n.v.
HAVILAND
IBOGEM
IDM
IGEAN Milieu & Veiligheid
NPG Bio II
ILVA
IMOG
INCOVO

Eke
Eeklo (IVM)
Oostende (IVOO)
Arendonk
Herent
Deinze
Ardooie
Wilsele
Aalter
Bierbeek
Brasschaat
Knokke Heist
Herselt
Halle
Boutersem
Asse
Beveren
Lokeren
Brecht
Beveren
Aalst
Moen
Vilvoorde
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47 INDAVER n.v.
INTERRAND
INTERZA
48+49 IOK Afvalbeheer
Isvag
IVAGO
50 IVAREM
IVBO
51 IVEB
IVIO
IVLA
IVM afvalbeheer
IVOO
52 IVVO
53 Kennes
54 Lavaert bvba
Limburg.net
55 Loon, Grond en vervoerwerken Renders bvba
56 Marc Beys bvba
MIROM
MIWA
OVAM
57 Quirijnen Energy Farming bvba
58 Recycling n.v.

Grimbergen
Hoeilaart
Zaventem
Beerse
Wilrijk
Gent
Lier
Brugge
Brecht
Izegem
Oudenaarde
Eeklo
Oostende
Ieper
Hoogstraten
Lauwe
Hasselt
Meer
Steenokkerzeel
Roeselare
Sint-Niklaas
Mechelen
Merksplas

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Renovius
Roosen Borgh
Samagro n.v.
Metrans Vermeiren
Senergho
Shanks Vlaanderen n.v.
Stad Antwerpen
Stad Sint-Niklaas
Stad Tienen
Storg
Storg
Van Gansewinkel bvba
Van Gansewinkel bvba
Van Gansewinkel bvba
VC Energy bvba
Verko
Waterleau NewEnergy Ieper nv
Wauters PLAN LV
Westcompost
WIPS n.v.
Leiestroom nv
Gemeente Grobbendonk

Overpelt
Riemst
Leisele
Meer
Gits
Roeselare
Antwerpen
Sint-Niklaas
Tienen
Houthalen-Helchteren
Bree
Ronse (IVLA)
Eeklo
Brugge (IVBO)
Deinze
Dendermonde
Ieper
Vliermaal
Ieper (ILVA)
Schendelbeke
Gentbrugge
Grobbendonk
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Uitgave van Vlaco vzw
Redactie-coördinatie: Barbara Hoekstra
Aan deze uitgave werkten mee:
Ann Braekevelt
Barbara Hoekstra
Christophe Boogaerts
Elfriede Anthonissen
Elke Vandaele
Ingrid Vandenbroucke
Jonas Naveld
Katrien de Wilde
Kristel Vandenbroek
Kristof Van Stichelen
Rudy Meeus
Wim Vanden Auweele
Illustraties en foto’s:

Vlaco tenzij anders vermeld

Vormgeving:

Reclamebureau Mink,
Kruishoutem

Dit jaarverslag bestaat enkel in digitale vorm en
kan u downloaden bij de publicaties van Vlaco
op www.vlaco.be.
Overname artikelen:
Geheel of gedeeltelijk overnemen van artikels is toegelaten mits bronvermelding (Bron: Vlaco vzw 2013).
Redactie-adres:

Vlaco vzw
Stationsstraat 110
B 2800 Mechelen
Tel: 015 451 370
Fax: 015 218 335
info@vlaco.be
www.vlaco.be
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