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Met de goedkeuring van het Materialendecreet eind 2011 
is het duurzaam materialenbeheer op de kaart gezet in 
Vlaanderen. Afvalbeheer wordt verruimd tot duurzaam 
materialenbeheer. Dat richt zich niet langer op het einde 
van de keten, maar bekijkt de volledige levenscyclus. Het 
productiesysteem moet worden omgevormd van een lineair 
model tot een kringloopeconomie.

Het efficiënt en duurzaam sluiten van materiaal-, koolstof- 
en nutriëntkringlopen zowel met het kringlooptuinieren, 
het composteren als het vergisten, dat is waar Vlaco voor 
staat. Compost is een waardevolle grondstof, die nuttig 
ingezet wordt ter vervanging van primaire grondstoffen 
als veen. Via de eindproducten van de vergisting worden 
nutriënten gerecupereerd. Door het verstandig sluiten van 
de nutriëntenkringloop kunnen we in Vlaanderen twee 
uitdagingen, namelijk mondiale schaarste versus lokaal 
overaanbod, ombuigen tot een opportuniteit en ons als 
sector manifesteren als koploper binnen deze nieuwe groene 
economie.

Met het Vlaams Materialenprogramma, getrokken door 
OVAM, wil Vlaanderen de voortrekkersrol in Europa 
consolideren en zich tegen 2020 positioneren in de top 5 
van de Europese regio’s op het vlak van duurzaam beheer 
van materialen. De activiteiten van Vlaco situeren zich in 
hoofdzaak binnen de hefboom Biogebaseerde economie 
van het Vlaams Materialenprogramma. BBE is een economie 
waarin de bouwstenen voor materialen, chemische en 
andere stoffen en energie afkomstig zijn van hernieuwbare 
grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen, zoals 
aardolie of afgeleide producten. Zowel de kleine als de grote 
kringloop zullen hun plaats binnen BBE moeten bevestigen 
in de komende jaren. Een duurzame BBE slaagt er in om 
voedselproductie, behoud van een goede bodemkwaliteit, 
materiaalvalorisatie en energiewinning uit biomassa 
te verzoenen. Dit biedt duidelijk het ondersteunend 
overheidsbeleid waarbinnen onze sector en bedrijven verder 
progressie kunnen maken.

Het kringlooptuinieren heeft in 2011 verder ingang gevonden 
in Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat 59 % van de 
tuinbezitters één of meerdere kringlooptechnieken toepast. 
Het aantal thuiscomposteerders is ten opzichte van 2006 

nog aanzienlijk toegenomen, anno 2012 composteert 58 % 
van de tuinbezitters. Het kringloopnetwerk, vertrekkend 
vanuit Vlaco, over onze leden, gemeenten, lesgevers en 
compostmeesters, heeft een belangrijke verdienste in 
het verspreiden van de kringloopgedachte. Maar het zou 
verkeerd zijn op onze lauweren te rusten. We spelen in op 
nieuwe trends als vierkantemetertuinieren en tegengaan 
van voedselverspilling, we zetten in op scholenwerking en 
nieuwe media om de jongere generaties te bereiken … 

Bedrijven zullen de duurzame materialenaanpak via de 
biologische verwerking verder verzilveren, met als essentiële 
schakel de nuttige toepassing van de eindproducten die 
opnieuw grondstoffen worden in de biologische kringloop. 
Vlaco wil volop inzetten voor de valorisatie van nutriënten 
en organische stof. Producten moeten “slim” in de markt 
worden ingezet. Focus moet worden gelegd op nichemarkten 
en afzetmarkten met een hogere (financiële) waardering. 
Productdifferentiatie is en blijft het sleutelwoord voor de 
komende jaren. In 2011 hebben we Vlaco-potgrond op basis 
van 30 % Vlaco-compost met label op de markt gebracht. De 
integrale kwaliteitsopvolging voor compost is doorgetrokken 
naar de kwaliteitsopvolging voor substraatmengsels, omdat 
kwaliteit essentieel is voor een goed imago en vlotte afzet. 
Ook voor de eindproducten van de co-vergisting is verdere 
differentiatie en marktgerichte productontwikkeling 
noodzakelijk om de afzetmarkt uit te breiden. Differentiatie 
in producten betekent immers een verbreding van het 
klantpotentieel en een verbetering in de marktpositie. De 
verdere behandeling van het digestaat tot gedroogde korrels 
of pellets biedt opportuniteiten voor (verre) export, maar 
ook voor afzet bij particulieren. Ook in 2011 heeft Vlaco, in 
samenwerking met een aantal producenten, verder aan de 
weg getimmerd om dit wettelijk te regelen.

De overstap van afvalverwerker naar producent van een 
waardevolle grondstof moet definitief worden gezet. Vlaco 
zal ijveren voor de nodige beleidsmatige ondersteuning 
via BBE in het Vlaams Materialenprogramma. De Vlaamse 
verworvenheden op het vlak van materiaalrecyclage moeten 
worden bevestigd.

Het energiebeleid heeft meer en meer impact, op zowel de 
compostering als de vergisting.

Woord vooraf
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De composteringssector heeft absoluut nood aan een 
belangrijk instrument dat de milieuverantwoorde verwerking 
van groen- en gft-afval ondersteunt en opnieuw stimuleert. 
De regiefunctie heeft het jammer genoeg niet gehaald in 
2011. Vlaco wil zich echter blijven inzetten om via het centraal 
meldpunt maximaal de doelstellingen van de regiefunctie te 
bereiken.

In 2011 is men gestart met de evaluatie van het steun-
mechanisme inzake groene energie. Vlaco heeft hier 
o.a. binnen het Vlaams Vergistingsplatform actief gepleit 
voor een level-playing-field voor bestaande en nieuwe 
installaties, voor een correcte ondersteuning van alle 
vergistingsinstallaties, voor een vlotte administratieve aanpak 
en behandeling van de dossiers. Echter, hier is nog een lange 
weg af te leggen. Energie blijft voor Vlaco een belangrijk item 
in de komende jaren. De vergistingssector biedt meer dan 
de totaalverwerking van moeilijke stromen en de productie 
van kwaliteitsvolle eindproducten zoals meststof en 
bodemverbeteringsmiddel. Er zijn belangrijke neveneffecten 
zoals de vermindering van de kostprijs voor afvalverwerking 
in de voedingssector, een continue stroomproductie die 
zorgt voor een versterking van het elektriciteitsnet, de 
ontwikkeling van exporteerbare technologie … Ook deze 
effecten moeten in rekening gebracht worden!

In 2011 heeft Vlaco belangrijke bestuursveranderingen 
doorgevoerd. We hebben duidelijk gekozen voor een nieuw 

tijdperk. Op de Algemene Vergadering van 16.06.2011 zijn 
de statuten grondig gewijzigd. Hierdoor kunnen de co-
vergisters en industriële verwerkers van organisch-biologisch 
afval, na minimum 2 jaar toegetreden lid te zijn, de overstap 
maken naar effectief lidmaatschap. Op de bijzondere 
Algemene Vergadering van 27.10.2011 is er een nieuwe 
Raad van Bestuur samengesteld. Er is geopteerd voor een 
evenwichtige verdeling tussen de verschillende soorten 
verwerkers, zowel privaat als intergemeentelijk, en de 
intergemeentelijke verenigingen die het thuiscomposteren 
en kringlooptuinieren promoten. We hebben in onze Raad 
van Bestuur geëngageerde bestuurders, met de vinger aan de 
pols en representatief voor de ganse sector, zo veel mogelijk 
ruimtelijk verspreid over Vlaanderen. Op deze manier staat 
Vlaco ook in de bestuursorganen voor de kringloop van 
organisch-biologisch afval, zowel thuis als professioneel 
en is Vlaco de sectororganisatie voor composteerders én 
vergisters.

Vlaco gaat verder op de ingeslagen weg. In 2012 wordt er een 
nieuw strategisch plan geschreven voor de periode 2013-
2020. Het zal een combinatie zijn van de lopende en nieuwe 
doelstellingen, waarbij het bestaande wordt geconsolideerd 
en ruimte wordt gecreëerd voor het innovatieve.

Luc Vanacker
Voorzitter Vlaco vzw

4vervolg

voorwoord
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activiteitenverslag 
2011Kringlooptuinieren en 

thuiscomposteren

juni compostmaand

thema kringlooptuinieren
Juni Compostmaand 2011 bundelde alle items die de 
voorgaande jaren aan bod kwamen onder de noemer ‘Zet 
de kringloop aan het werk’. 

Een jaarlijks terugkerende Juni Compostmaand brengt 
composteren en kringlooptechnieken positief onder de 
aandacht. Ook in 2011 merkten we veel interesse voor 
onze tipboekjes, brochures, folders, wedstrijd … De 
kringlooptuinen en (uitgebreide) demoplaatsen die her en 
der aangelegd werden, zijn mooi sensibiliseringsmateriaal 
voor allerlei compost- en tuinactiviteiten.

In 2011 pakten we uit met kringloop-fiets- en wandellussen 
die goed aansloegen bij het publiek. Symbolisch verwijzen 
de lussen uiteraard naar de kringloop in onze tuinen.

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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Wedstrijd
Elke bezoeker van een Juni Compostmaand-activiteit 
maakte kans op een FSC-houten ligzetel als ze een 
campagnewedstrijdformulier invulden op de activiteit.

de wedstrijdvraag:
Een Vlaco-medewerker voedert dagelijks 2 kippen met 
keukenresten.
Hoeveel gram keukenresten verorberen deze 2 kippen 
gedurende 14 dagen?

Het antwoord op die vraag is 6970 g
Oftewel ongeveer 250 g per kip per dag.

Ze aten sla, tomaat, komkommer, gekookte aardappelen, 
pasta, gekookte groenten, saus, frieten. 
Dus ook heel wat keukenresten die je beter niet in je 
compostvat gooit, kan je op deze manier zelf verwerken. 
Het mag gezegd, kippen nemen een belangrijke plaats in, 
in het kringloopgebeuren.

enkele cijfers

aantal activiteiten meegedeeld op 
activiteitenkalender per provincie

2011

Antwerpen 65

Limburg 43

Oost-Vlaanderen 84

Vlaams Brabant 50

West-Vlaanderen 67

2011

Aantal activiteiten geëvalueerd 69

Aantal bezoekers meegedeeld 4.799

Aantal bezoekers gemiddeld per activiteit 83

Aantal activiteiten meegedeeld op 
activiteitenkalender

309

Aantal activiteiten meegedeeld via 
teruggestuurde bezoekersenquête/wedstrijd

196

Aantal bezoekers over Vlaanderen (extrapolatie) 25.647

2011

Aantal wedstrijdformulieren 3683

Aantal gemeentes die formulieren insturen 142

Alhoewel veel compostmeesters hun demolocatie als 
uitvalsbasis verkiezen, waren er in 2011 meer infostands 
dan voorgaande jaren en blijft Vlaco vzw acties in 
tuinen stimuleren. Net zoals vorige jaren zetten we een 
samenwerking op poten met Open Tuinen van Landelijke 
Gilden en stonden compostmeesters paraat in 15 tuinen 
van Landelijke Gilden tijdens het laatste weekend van 
juni. Ook met Velt werkten de compostmeesters samen, 
zo brachten 19 gemeenten ons hiervan op de hoogte. 
Voor de KVLV goten we het thema kringlooptuinieren in 
een powerpointpresentatie en trokken onze lesgevers 
door heel Vlaanderen om 25 infomomenten getiteld ‘Een 
tuin met minder werk’ in de plaatselijke KVLV-afdelingen 
te geven.

4vervolg

Kringlooptuinieren en thuiscomposteren

18%

11% 31%

40%

1- infostand

Type activiteit

2- demoplaats

3- open tuin

4- andere
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activiteitenverslag 
2011

lesaanbod volWassenen

enkele cijfers

2011 totaal sinds 1998

aantal cursussen ‘Thuiscomposteren in de 
kringlooptuin’ / aantal cursisten 

41 cursussen/ 598 cursisten 546 cursussen

aantal opleidingen tot compostmeester / 
aantal opgeleide compostmeesters 

9 opleidingen/ 
59 compostmeesters

156 opleidingen/ 4.492 opgeleide 
compostmeesters

aantal bijscholingen voor compostmeesters 43 bijscholingen 296 bijscholingen

Naast ons aanbod van driedelige cursussen, zesdelige 
opleidingen tot compostmeester en de bijscholingsmomenten 
voor de compostmeesters, stelden we ook een avondvullend 
programma op over kringlooptuinieren waarmee we naar de 
verenigingen trokken.

lesaanbod voor Kinderen
Naast het lesaanbod voor volwassenen was 2011 ook het 
jaar van ‘composteren met kinderen’.  Een overzicht: 

• In Limburg.net leidde Vlaco vzw samen met Green vzw een 
20-tal zgn. kringloopkrachten op (zijnde compostmeesters 
met een bijzondere schoolgerichte bijscholing) die het 
composteren en kringlooptuinieren in scholen kunnen 
gaan introduceren. Na een positieve evaluatie zullen we 
dit pakket de komende schooljaren open trekken naar de 
andere Vlaamse intergemeentelijke verenigingen.

• Ook onze daartoe opgeleide Vlaco-lesgevers worden 
regelmatig gevraagd om in scholen toelichtingen te geven 
rond composteren.

• Vlaco stond in voor de composteerlessen op de 
‘inspirerende workshopdagen’ met de workshop 
“Compost: van afval tot grondstof” van het Katholiek 
onderwijs. De projectfiches over het thema “De biochemie 
van het composteren” die Vlaco voor het VVKSO schreef, 
worden gretig aangevraagd.

• Vlaco stond in voor de composteerlessen op de ‘top-
dagen’ van Technopolis. 

• ecocampus: verder aftasten op welke manier er kan 
worden samengewerkt. Ecocampus maakt gebruik van 
een pool van Vlaco-lesgevers die infosessies geven aan 
studenten.

compostmeesterhappening 2011
Op zondag 9 oktober 2011 organiseerde Vlaco in het 
provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke (Oost-
Vlaanderen) voor haar compostmeesters een grote 
Compostmeesterhappening. Dit evenement sloot 
min of meer aan bij de traditie van de tweejaarlijkse 
compostmeestercongressen, maar was tegelijk toch weer 
totaal anders.  De focus van de happening lag namelijk vooral 
op doe-activiteiten.
Vlaco organiseerde dit evenement voor en in samenwerking 
met de Intergemeentelijke verenigingen en OVAM.  Meer 
dan 600 compostmeesters trotseerden het kille natte weer. 
De ontvangst gebeurde in een grote tent. Na een 
warme tas koffie en korte briefing door acteur en 
presentator van de dag Sven Ronsijn, begeleidden de zgn. 
bolhoedgidsen elk een groep compostmeesters naar de 
verschillende workshopzones. In deze workshopzones 
kregen de compostmeesters een gevarieerd aanbod van 
ontspanning, inspanning en informatie voorgeschoteld.

• Workshop ‘ergonomie’

 Wie aan kringlooptuinieren doet, tuiniert duurzaam. 
Misschien nog belangrijker dan duurzaam omgaan met de 
natuur en je gereedschap is duurzaam omspringen met je 
lichaam. In deze workshop leerden de compostmeesters  
een aantal houdingen zodat ze in de tuin aan de slag 
kunnen zonder rug, nek en schouders te overbelasten. 
Tien geboden op een rij om je bewust te worden van je 
dagelijkse houding en tevens een leidraad om op een 
ergonomische manier te werken in de tuin. Zeven zalige 
houdingen die de belangrijkste tuinkarweien weergaven. 
De meest eenvoudige bewegingen werden op muziek 
gezet en zorgden voor de ludieke eindnoot.

• Workshop ‘onderhoud van tuinmateriaal’

 Duurzaam omgaan met materialen maakt deel uit van het 
kringlooptuinieren. Door een beter onderhoud, verleng je 
de levensduur van je tuingereedschap. Hoe onderhoud je 
een snoeischaar? Hoe onderhoud je een riek? Verdeeld 

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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over vijf tenten toonden de lesgevers wat een egje en een 
braam is en dat je je oude snoeischaar weer vlijmscherp 
kan slijpen, zodat je er zelfs een blad mee kan doorsnijden. 

• Workshop ‘composteren internationaal’

 Vier landen, vier tenten, sfeervol ingericht, vol geuren, 
kleuren en geluiden. Congo, Senegal, Peru en Lombok 
(Indonesië); elk met hun problemen inzake milieu en afval.  
In 4 boeiende filmpjes werd uitgelegd hoe deze landen 
lokaal wat aan hun milieuproblemen trachten te doen, 
hoe ze het kringlooptuinieren omarmen en in welke mate 
onze Vlaamse compostmeesters uit o.a. Zemst, Dilbeek, 
Edegem, Londerzeel … hen daarbij hebben geholpen. Deze 
workshopzone ‘Composteren Internationaal’ was eerder 
een rustpunt waar vooral het ervaren en het genieten 
centraal stonden; even wegdromen en aanvoelen hoe het 
er in verre landen aan toe gaat.

• Workshop ‘Vlechten’

 In de vlechttent kon je de handen uit de mouwen steken. 
Vijf begeleidsters toonden de compostmeesters hoe ze 
een krans van wilgentakken konden maken.  Wat niemand 
van de deelnemers wist, was dat achter de coulissen 
naarstig gewerkt werd om de kransen aan elkaar te 
binden tot een creatie die de minister op het einde van de 
dag zou onthullen. 

• Workshop ‘Kippen’

 Vijf tenten met in elke tent een specifiek thema; zo zag 
de workshopzone ‘Kippen’ er uit.  En tussen die tenten in, 
een kippenren met een aantal ‘Vlaamsche’ kippenrassen. 
Geen alledaagse thema’s in de kippententen, maar enkele 
zaken die je niet makkelijk in de ‘boekskes’ vindt (eieren en 
kuikens, ziekte en preventie, kippen kiezen in functie van 
je behoeften, predatie en bescherming, scharrelgedrag).  

De dag werd afgesloten met een slotshow. Presentator Sven 
Ronsijn riep het team van de compostmeesterhappening op 
het podium. De workshops passeerden de revue en als het 
onderwerp ergonomie ter sprake kwam, werden ook die 
lesgevers op het podium gevraagd om samen met het verraste 
publiek het aangeleerde ‘ergonomie-dansje’ in te zetten.  
Het improvisatietheater De Nonsens Alliantie probeerde de 
compostmeesters uit hun tent te lokken en ging aan de slag 
met gevoelens en woorden die het publiek hen toewierpen. 
Na toespraken van Vlaco-voorzitter Luc Vanacker en Minister 
van Leefmilieu Joke Schauvliege in hoogsteigen persoon, 
was het tijd om nog een laatste belangrijke persoon voor te 
stellen…. Jerom de Compostworm. Wel vier meter groot. Zijn 
ringen bestonden uit de kransen die alle compostmeesters 
tijdens de workshop gevlochten hadden. Iedereen keek 
verbaasd en zag dat het goed was …

4vervolg
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participatie in projecten
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.

expertise van Vlaco

onderwerp van onderzoek aard van het onderzoek + uitvoerder Looptijd

Kringlooptechnieken meten en tonen (mulching, snoei, 
grassoorten, bodembedekkers)

Comité Jean-Pain 2008-2012

Aanpak gezondheidsimpact zware metalen erfenis Antwerpse 
en Limburgse Kempen – Projectgroep Moestuinen

LOGO’s (MMK) 2009-2012

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

Brainstormsessies Zero Tolerance voor Voedselverliezen Innovatiesteunpunt Sociale Economie (VOSEC) 2011-2012

Gezondheidsrisico’s Lokale voeding Onderzoeks- en 
consultatietraject inzake gezondheidsrisico’s die kunnen 
ontstaan door lokale verontreiniging van zelfgeteelde voeding

Dienst Milieu en Gezondheid van de Vlaamse 
overheid

2011-2012

TOP-dagen: Infosessies voor leerkrachten lager secundair 
onderwijs ‘Composteren: van tuin- en keukenresten tot 
grondstof’

Technopolis 2011

VSKO’s Inspirerende Workshopdagen voor leerkrachten lager 
secundair onderwijs ‘Composteren: van tuin- en keukenresten 
tot grondstof’

Vlaamse Scholenkoepel van het Katholiek 
Secundair Onderwijs

2011

Opleiding Compostmeesters tot Kringloopkrachten 
(compostmeesters die bijkomend werden opgeleid voor het 
begeleiden van lagere scholen)

Limburg.net en Green vzw 2011-2012

TWOL-project evaluatie preventie gft- en groenresten in 
Vlaanderen

OVAM 2011-2012

Voedselverliezen in Ketenperspectief Tritel - OVAM 2011-2012

Enzergie: Enzymatische voorbehandeling van agro-industriële 
reststromen voor bio-energieproductie 

Hogeschool Gent 2010-2013

GRASkracht EFRO – ANB (in stuurgroep Biogas-E, UHasselt/
PHL, Natuurpunt, LNE natuurtechnische milieu-
bouw, Machiels/Ecomac, Eneco, POVLT, Inverde, 
PIH/Howest, Febem, Ode, Vlaco vzw en OVAM)

2010-2012

Haalbaarheid van geïntegreerde algenteelt op boerderijschaal TETRA - HoWest

Bepaling van het voorkomen van organische polluenten in 
bodemverbeterende middelen

VITO 2010-2011

Evaluatie van analysemethoden voor de bepaling van 
anorganische parameters in digestaten

VITO 2010-2012

BBT co-vergisting VITO 2010-2011

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 INTEREG-project NWE 2011-2015

TETRAS project: Ontwikkeling van een methode voor de toxico-
logische en ecotoxicologische risicobeoordeling van meststof-
fen, bodemverbeterende middelen en aanverwante producten

Federaal Contractueel Onderzoek FOD Volks-
gezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu, uitgevoerd door ARCHE en KU 
Leuven

2011-2012

Technical report for End-of-waste criteria on Biodegradable 
waste subject to biological treatment

Joint Research Centre – Institute for Prospective 
Technological Studies (JRC-IPTS) van de 
Europese Commissie

2010-2012

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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graskracht
In april 2011 heeft Vlaco een 
toelichting gegeven bij de 
verwerking van maaisel op 
de studiedag “Ecologisch bermbeheer en vergisting van het 
maaisel”.
Op de studiedag “Graskracht : groene energie uit natuur- en 
bermmaaisel” in november 2011 heeft Vlaco een presentatie 
gegeven omtrent kwaliteitsvol digestaat uit de vergisting van 
maaisel en de gebruiksmogelijkheden ervan. De veldproeven 
waarin diverse digestaten zijn gebruikt bij aardappelen zijn 
toegelicht.

ondersteuning en samenWerKing
Ook in 2011 heeft Vlaco nauw samengewerkt met 
andere organisaties in diverse beleidsdomeinen. Zowel 
met overheidsinstanties als OVAM, VLM, VEA, FOD 
Volksgezondheid, 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. Met VCM is in 2010 een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarmee 
bevestigen en formaliseren beide organisaties dat zij voluit 
voor een constructieve samenwerking willen gaan en de 
synergie in hun huidige en toekomstige werking maximaal 
willen benutten. 

Samenwerking tussen Vlaco en VCM

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

Werkgroep biogas

Overlegplatform dierlijke bijproducten

Stuurgroep Biogas-E

Vlaco-werkgroep leden-compostering

Vlaco-werkgroep leden-vergisters/mestverwerkers

Kerngroep en stuurgroep Vlaams Nutriëntenplatform

European Compost Network, Working Group 1: European 
Policy

European Compost Network, Working Group 2: Quality 
Assurance

European Compost Network, Working Group 4: Anaerobic 
Digestion

Groenestroomcertificaten
In het najaar van 2010 is een herziening van de steun via 
GSC voor biogasinstallaties gestart. Vlaco vzw heeft hier 
zeer intensief, samen met Ode, Biogas-E, Biogas Vlaanderen 
en Febem, rond gewerkt en gelobbyd. In april 2011 is dan 
uiteindelijk in de plenaire vergadering het ontwerp van 
decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 
goedgekeurd. Voor biogas uit vergisting van hoofdzakelijk 
mest- en/of land – en tuinbouwgerelateerde stromen, 
en voor biogas uit gft-vergisting met nacompostering zal 
per overgedragen certificaat 100 euro worden toegekend 
voor bestaande installaties en 110 euro voor installaties 
die in dienst zijn genomen na 1 januari 2012 én geen 
ecologiepremie hebben ontvangen. Voor gft-vergisting met 
nacompostering wordt deze minimumsteun gegarandeerd 
voor een periode van 20 jaar na de inwerkingstelling.
In maart 2011 is er door Vlaams minister van Energie Freya 
Van den Bossche, het VEA en de VREG overleg opgestart 
met de stakeholders omtrent een evaluatie van steun voor 
groene stroom en WKK. 

4vervolg: participatie in projecten
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Het systeem van verhandelbare certificaten voor groene 
stroom en WKK was tot nu toe zeer succesvol om de 
productie van de milieuvriendelijke energie te stimuleren in 
Vlaanderen. Om op zoek te gaan naar verbetermogelijkheden 
en om in te kunnen spelen op gewijzigde omstandigheden 
of inzichten, is dit steunmechanisme grondig geëvalueerd in 
2011. Dit is gebeurd aan de hand van studiewerk en overleg 
met de betrokken sectoren en stakeholders. Vlaco heeft 
intensief deelgenomen aan dit overleg.

Werkgroep biogas - vlaams vergisters 
platform
De Werkgroep Biogas is opgericht in 2010 door de organisaties 
Biogas-E, Biogas-Vlaanderen, FEBEM, ODE en Vlaco om 
samen te werken en de lobby voor de biogassector op te 
nemen. Een structureel overleg vindt plaats op regelmatige 
tijdstippen en onze acties gaan van overleg met VREG tot 
de verdediging op de commissie energie in het Vlaams 
Parlement. Bedoeling van de werkgroep was en is nog steeds 
gezamenlijke standpunten te formuleren, zodat er door de 
verschillende organisaties met één stem naar buiten wordt 
getreden. 

Op 17 februari 2012 is, in het verlengde van de Werkgroep 
Biogas, in de kantoren van Vlaco vzw het Vlaams Vergisters 

Platform opgericht, door 
Vlaco samen met Biogas-E, 
Biogas Vlaanderen, ODE, 
VCM, DLV, Biogastec en 
Febem.
Doel is in overleg met 
de betrokken partijen 

het opvolgen, ontwikkelen en afstemmen van visies en 
standpunten omtrent het groene energiebeleid. We willen 
alle organisaties die betrokken zijn bij de vergisting én 
het energiebeleid met één stem ter verdediging van de 
biogassector laten spreken. Hiertoe bundelen we de krachten 
in het platform. Het platform vergadert op regelmatige basis, 
in functie van de behoefte.
Naast de werkgroepen worden er vanuit het platform 
eveneens specifieke overlegmomenten voor de individuele 
vergisters georganiseerd.
 

internationaal

de europese context
Bij de verwerking van organisch-biologische afvalstoffen en de 
productie van organische meststoffen en bodemverbeterende 
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. 

end-of-Waste status Voor 
compost en digestaat Komt 
een stap dichter
Vlaanderen heeft in het verleden steeds het idee van een 
Europese Bio-afval Richtlijn ondersteund. In één adem 
zou deze de doelstellingen van selectieve inzameling van 
organisch-biologische afvalstoffen (targets) koppelen aan 
een duurzaam gebruik van verwerkte eindproducten zoals 
compost en digestaat, waarin de integrale milieuwinsten 
worden mee beschouwd. De Europese Commissie zag echter 
voldoende mogelijkheden om dit binnen de huidige Europese 
wetgeving te realiseren, en achtte een aparte richtlijn niet 
noodzakelijk. In de Kaderrichtlijn Afval (2008/98/EC Waste 
Framework Directive) is een methodologie omschreven 
waarbij bepaalde afvalstoffen de einde-afvalfase (End-of-
Waste) kunnen bereiken, waardoor ze niet meer onder de 
geldende regels voor afvalstoffen vallen (beheer, transport, 
gebruik). Momenteel wordt door het Joint Research Centre 
– Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS) 
van de Europese Commissie een project uitgevoerd voor het 
opstellen van specifieke End-of-Waste criteria voor compost 
en digestaat (als eindproducten van de biologische verwerking 
van organisch-biologische afvalstoffen). Gedurende het jaar 
2011 heeft Vlaco vzw als stakeholder verder mee gewerkt 
aan de uitbreiding van het End-of-Waste project, waarbij de 
criteria voor compost zijn uitgebreid naar digestaat.

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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Waarom end-of-Waste?

Composteer- en anaerobe vergistingsinstallaties 
verwerken afvalstoffen om hieruit nuttige producten 
te maken die een toegevoegde waarde betekenen als 
meststof of bodemverbeterend middel. In vele lidstaten 
blijven  deze eindproducten gedefinieerd als een afvalstof, 
ook al is er voldaan aan strikte kwaliteitsvereisten. De 
kwaliteit van compost (reeds vele jaren) en digestaat 
(meer recent) is mede dankzij de kwaliteitscontrole en 
de ondersteuning door Vlaco geapprecieerd, en maakt 
dat de eindproducten nuttig kunnen worden toegepast 
binnen het geldende Vlaamse en Federale beleidskader. 
De effectieve status van het eindproduct (of het nu 
afvalstof of grondstof is), op het ogenblik van het 
gebruik, is in Vlaanderen minder relevant. Echter, vanuit 
Vlaanderen zijn we, omwille van de Nitraatrichtlijn en 
de overcapaciteit aan N en P2O5, sterk aangewezen op 
de export buiten Vlaanderen. Daarom is het belangrijk 
dat de verregaande kwaliteitsopvolging, wat ook wordt 
voorop gesteld eer een afvalstof de productstatus 
kan verkrijgen, de nodige waardering krijgt zodat 
compost en digestaat bij export als een product kunnen 
worden beschouwd. De lidstaat van bestemming kan 
dan geen bijkomende eisen meer stellen vanuit de 
afvalstoffenwetgeving. Omgekeerd geldt dit uiteindelijk 
ook voor compost en digestaat dat Vlaanderen binnen 
komt. 

het end-of-Waste project
In eerste instantie werd een set van criteria opgesteld 
voor compost. In 2011 heeft men dit uitgebreid naar 
digestaat. Gedurende de afgelopen jaren is Vlaco vzw 
nauw betrokken geweest bij de studie van het JRC-IPTS. 
Vanuit de visie van het Materialenbeleid, en de expertise 
op het vlak van kwaliteitscontrole bij compost en digestaat 
indachtig, heeft Vlaco vzw als actieve stakeholder de 
werkdocumenten becommentarieerd. Hiervoor hebben we 
ook gemeenschappelijke standpunten binnen het European 
Compost Network ontwikkeld. We beschikken in Vlaanderen 
over een uitgebreide dataset aan analyseresultaten van zowel 
ingaande stromen als eindproducten. We hebben met deze 
informatie een bijdrage geleverd aan het project. De Europese 
Commissie voerde tijdens 2011 een uitgebreide screening 
uit van allerhande meststoffen en bodemverbeterende 
middelen in de Europese lidstaten. Hiervoor heeft Vlaco 
relevante monsters aangeleverd, en hebben we de contacten 
aangeleverd voor een staalnameronde door het JRC. De 
bedoeling van dit onderzoek was een screening naar de 

aanwezigheid van chemische verontreiniging (polluenten) 
in compost en digestaat, en liep parallel aan het project van 
de End-of-Waste criteria. De screening omvatte een 200-
tal stalen compost en digestaat, afkomstig uit verschillende 
Europese lidstaten, voor analyse op enkele specifieke 
parameters zoals zware metalen, perfluorverbindingen, 
PCBs, PAKs, dioxines en furanen, … Heel wat van de voorop 
gestelde verbindingen zijn in Vlaanderen niet-genormeerde 
parameters. We zijn dan ook sterk geïnteresseerd in de 
resultaten. Vlaco heeft in 2011 enkele bedrijven voorgesteld 
voor een staalnamebezoek door JRC, en heeft zelf ook een 
aantal stalen aangeleverd voor analyse. De resultaten van 
deze studie moeten nog gepubliceerd worden. 
Het project End-of-Waste wordt afgerond in 2012, waarna 
de Europese Commissie dit verder zal omzetten in een 
verordening.

voorgestelde end-of-Waste criteria
Wat betreft het toepassingsgebied voldoen zowel compost 
als digestaat aan het Algemeen Concept van End-of-Waste 
(zie kader). 
De voorgestelde End-of-Waste criteria zijn onder te verdelen 
in de volgende categorieën:

• Productkwaliteit

• Beperking van de inputstromen

• Verwerkingsproces en –technieken

• Informatie voor de gebruiker

• Kwaliteitscontrole 
Globaal kunnen we onderstrepen dat de huidige End-
of-Waste criteria zeer nauw aansluiten bij het beleid in 
Vlaanderen en de hierop afgestemde certificering door 
Vlaco vzw. De in Vlaanderen toegepaste kwaliteitscriteria 
voor compost en digestaat vinden we ook terug in het 
ECN-Quality Assurance Scheme, dat ook model stond 
voor de End-of-Waste criteria, en waarvoor Vlaco vzw in 
2011 het Conformiteitslabel behaalde. De vooropgestelde 
normen voor eindproductkwaliteit (landbouwkundige 
waarde maar ook limieten voor fysische, chemische en 
biologische verontreiniging) zijn haalbaar voor compost 
en digestaat geproduceerd in Vlaanderen. Het basisrecept 
voor een kwaliteitsvol eindproduct is een strikt opgevolgd 
acceptatiebeleid. Enkel bepaalde selectief ingezamelde 
afvalstoffen komen in aanmerking voor End-of-Waste. Als 
oplossing heeft de Europese Commissie gekozen voor een 
positieve lijst van inputstromen. Om zeker te zijn dat de 
in Vlaanderen gekende en gebruikte inputstromen zeker 
hierin opgenomen zouden worden, heeft Vlaco vzw na een 
werkgroepvergadering met een aantal leden aanpassingen 
aan deze lijst aangebracht en doorgegeven. Niet-selectieve 
stromen zoals RWZI-slib en gemengd restafval werden 
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expliciet uitgesloten. Hygiënisatie tijdens de verwerking 
speelt een cruciale rol: de omstandigheden tijdens de 
verwerking (procesduur, temperatuur, omstandigheden 
tijdens de verwerking, …) moeten daarom strikt opgevolgd 
worden. Het naleven van de End-of-Waste criteria wordt 
gecontroleerd door een onafhankelijke kwaliteitscontrole-
organisatie, die een certificaat dient af te leveren voor elk 
eindproduct van de verwerking. Dit gebeurt na het uitvoeren 
van audits, staalname en analyses van deze eindproducten. 
Bij afzet zal een document moeten worden opgemaakt 
dat wordt overhandigd aan de eindgebruiker, waarop de 
samenstelling en gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

eu regelgeving meststoffen
De Europese Verordening (EC) nr. 2003/2003 is destijds 
opgemaakt om het op de markt brengen van meststoffen 
binnen de Europese Unie (minerale meststoffen) beter te 
regelen, door het administratieve luik te versoepelen en 
onnodige handelsbarrières te voorkomen. Deze belicht echter 
maar een deel van de minerale meststoffen en is tevens 
aan revisie toe. Men wil in één beweging deze wetgeving 
harmoniseren voor alle meststoffen, bodemverbeterende 

middelen en teeltsubstraten. Ook compost en digestaat 
zullen onder deze wetgeving vallen. Na het beëindigen van 
een voorafgaande studie heeft de Europese Commissie vier 
ad-hoc werkgroepen opgericht om aan deze Verordening 
verdere invulling te geven. Vlaco vzw is namens het 
European Compost Network gevraagd om de compost- en 
digestaatsector te vertegenwoordigen in de Werkgroep rond 
labelling, controle en certificering.
Op niveau van België als lidstaat is Vlaco vzw ook aanwezig op 
de coördinatievergaderingen van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
We moeten immers waken over welke plaats compost, 
digestaat en nabehandelde producten van digestaat zullen 
innemen binnen dit toekomstig wettelijke kader.

niet voor menselijKe con-
sumptie bestemde dierlijKe 
bijproducten
Deze verordening legt de bepalingen op voor het verzamelen, 
verwerken, transport, op de markt brengen van dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten. Groenafval en gft-afval 
maken per definitie geen deel uit van de dierlijke bijproducten. 

voorwaarden beschreven 
in de Kaderrichtlijn

set van specifieke criteria 
per afvalstof

a) Materiaal kent 
praktijktoepassing

b) Er is een markt 
of vraag

c) Materiaal voldoet 
aan technische ver-
eisten, wetgeving 
en normen

d) Geen negatieve 
impact op milieu of 
op volksgezondheid

Product kwaliteit

Kwaliteitscontrole 
procedures

Processen en 
technieken

Input materiaal

algemeen concept voor end-of-Waste criteria
Per definitie houdt het materiaal, indien voldaan is aan de EoW criteria, op om een afvalstof te zijn wanneer het een 
materiaalrecuperatie heeft ondergaan (waaronder recyclage) en wanneer is voldaan aan de specifieke criteria in 
overeenstemming met een aantal voorwaarden:

a. het materiaal wordt in de praktijk al toegepast voor specifieke toepassingen;

b. voor het betreffende materiaal bestaat een markt of een vraag;

c. het materiaal voldoet aan de technische vereisten voor de specifieke toepassing(en) en is in overeenstemming met de 
bestaande wetgeving en productnormen;

d. het gebruik van het materiaal heeft geen negatieve milieukundige impact of geeft geen aanleiding tot een bijkomend 
voedselveiligheids- of gezondheidsrisico.

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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Wanneer echter andere stromen worden verwerkt die wel 
in de definitie van dierlijk bijproduct zijn opgenomen (bv. 
dierlijke mest, voormalige voedingsmiddelen en keukenafval 
van dierlijke oorsprong), valt de exploitatie onder de 
Europese Verordening en moet er voor de verwerking een 
erkenning als composteer- of biogasinstallatie verkregen 
worden. 

Wanneer echter andere stromen worden verwerkt die wel in de defi-
nitie van dierlijk bijproduct zijn opgenomen valt de exploitatie onder 
de Europese Verordening.

Alle bepalingen zijn opgenomen in de Verordening (EG) 
nr. 1069/2009 en de Implementatieverordening (EU) 
nr. 142/2011). 
De composteer- en biogasinstallaties die dierlijke bijproducten 
verwerken, moeten over een erkenning beschikken die 
wordt afgeleverd door de bevoegde overheid. Voor mest is 
dit VLM-Mestbank, voor alle andere dierlijke bijproducten 
is dit de OVAM. Deze bevoegde overheid kan, naast de 
vooropgestelde standaardmethode voor hygiënisatie van 
het materiaal, ook alternatieve methodes aanvaarden. Een 
voorbeeld hiervan is de thermofiele vergisting, gedurende 
een bepaalde minimaal gegarandeerde verblijftijd in de 
vergisters, of een compostering met batchgewijze opvolging 
gedurende een minimale procesduur. Er dient hiervoor een 
procesvalidatie te worden uitgevoerd: indicator-organismen 
worden geselecteerd, en de afdoding gedurende het 
verwerkingsproces wordt via metingen opgevolgd. Vlaco 
vzw volgt een aantal validatiedossiers in de praktijk mee op. 
Betreffende deze alternatieve verwerkingsmogelijkheden 
afwijkend van de vooropgestelde pasteurisatie (1 uur 
verhitting op 70°C van al het materiaal), heeft Vlaco vzw 
ook meegewerkt aan een ECN-nota voor het ondersteunen 
van alternatieve temperatuur-tijdsintervallen (traditionele 
compostering) bij Europa, met de bedoeling dat deze 
methodes op Europees niveau ook zouden erkend worden. 
Immers, onderzoek uit het verleden heeft uitgewezen dat 
de traditionele gft- en groencompostering, volgens de 
hygiënisatievereisten zoals opgenomen in het lastenboek 

gft- en groencompost en het Algemeen Reglement van de 
Certificering, minstens evenwaardig zijn. 
Vlaco vzw levert ook een bijdrage aan het schrijven van een 
praktische gids voor verwerkingsbedrijven (compostering en 
vergisting), dat door het European Compost Network wordt 
opgesteld. 

duurzaam beheer van 
nutriËnten en organische stof 

innovatieraad Boerenbond 18 mei 2011
In mei 2011 heeft Vlaco een toelichting gegeven op de 
Innovatieraad van de Boerenbond. Het thema van de 
Innovatieraad was “Landbouwer als klimaatmanager”. Vlaco 
heeft een toelichting gegeven over hoe composterings- 
en vergistingssector materiaal- en energierecuperatie 
combineren en op welke manier de landbouwsector hieraan 
bijdraagt.

materialendecreet
Op 14 december 2011 keurden de Vlaamse volksvertegen-
woordigers het nieuwe materialendecreet goed. Dit vormt 
een voorlopig sluitstuk om het duurzaam materialenbeheer 
in Vlaanderen op de kaart te zetten. Het implementeert 
de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer 
van afvalstoffen in Vlaanderen en verankert het duurzaam 
materialenbeheer. Het afvalstoffendecreet uit 1981 vervalt 
volledig. Het decreet veronderstelt dat een integrale kijk 
op de materiaalketen onontbeerlijk is om een blijvende 
oplossing te vinden voor het afvalvraagstuk.

Eén van de basisprincipes in het Materialendecreet is 
een duidelijke prioriteitsvolgorde voor de omgang met 
materialen, en niet alleen afvalstoffen. De Vlaamse overheid 
zal maatregelen moeten nemen in functie van deze hiërarchie. 
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Merk op dat deze hiërarchie geen rechtstreekse verplichting 
is voor bedrijven of burgers. Een individuele actor kan voor 
zijn specifieke materiaalstroom immers niet of moeilijk 
overzien welke behandeling de voorkeur heeft. De Vlaamse 
overheid moet daarom stimulerend of beperkend optreden 
om de hiërarchie in de praktijk vorm te geven, bijvoorbeeld 
via specifieke maatregelen in VLAREMA of bij de beoordeling 
van milieuvergunningen. De prioriteiten komen overeen met 
de Europese kaderrichtlijn, maar gaan ook verder.
In de eerste plaats moet de preventie van afvalstoffen 
worden bevorderd en moeten we werk maken van duurzame 
productie- en consumptiepatronen.
De tweede trede wil voorbereiding voor hergebruik 
stimuleren. Denk aan kleine reparaties aan of het schoon-
maken van herbruikbare goederen.
Ten derde recycleren we zoveel mogelijk afvalstoffen en 
sluiten we materiaalkringlopen.
In de vierde plaats worden andere vormen van nuttige toe-
passing van afvalstoffen aangemoedigd, zoals energieterug-
winning en de inzet van materialen als energiebron.
Op de vijfde plaats komt de verwijdering van afvalstoffen, 
met storten als laatste optie.

Eén van de basisprincipes in het Materialendecreet is een duidelijke 
prioriteitsvolgorde voor de omgang met materialen.

vlarema
Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van ma-
teriaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), is goedgekeurd 
op 17 februari 2012 en bevat meer gedetailleerde voorschrif-
ten over (bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen, selectieve 
inzameling, vervoer, de registerplicht en de uitgebreide  pro-
ducentenverantwoordelijkheid.
In de loop van 2011 heeft Vlaco zeer intensief en op 
verschillende domeinen gewerkt omtrent het realiseren van 
een regiefunctie. De doelstelling van de regiefunctie is al 
het (gft- en) groenafval op Vlaams niveau op een gepaste, 
economisch rendabele, duurzame en milieuverantwoorde 
manier te verwerken, een evenwicht te creëren tussen 
materiaal- en energierecuperatie en een gelijk speelveld 
voor aanvaarding en verwerking van groenafval.
In de uiteindelijk goedgekeurde versie van Vlarema is de 
regiefunctie herleid tot de oprichting van een Centraal 
meldpunt.

“Art. 4.4.4. De volgende afvalstromen worden, na inzameling, 
op- of overslag of eventuele mechanische behandeling op 
een daartoe vergunde inrichting, gemeld aan een centraal 
meldpunt:
1° organisch-biologisch composteerbaar afval, dat v rijkomt:

a) in natuurgebieden en kleine landschapselementen;
b) bij aanleg en onderhoud van tuinen, plantsoenen, 

parken en vergelijkbare groenaanplantingen;
c) bij onderhoud van wegbermen en waterlopen;

2° de deelfracties van bovengenoemde afvalstromen.
 Het centraal meldpunt kan deze afvalstromen naar een 

vergunde inrichting voor de meest geschikte nuttige 
toepassing sturen, onverminderd artikel 4, §3, en artikel 8, 
§1, van het Materialendecreet, en rekening houdende met 
volgende criteria:

- het vermijden van discriminatie;
- effectiviteit en efficiëntie;
- beschikbare verwerkingscapaciteiten;
- minimale transportafstanden.

De minister stelt hiervoor nadere maatregelen vast.”

OVAM werkt aan een ministerieel besluit dat de nadere 
maatregelen omtrent het Centraal Meldpunt moet 
vastleggen. De principes van de regiefunctie blijven in 
principe behouden. Er is echter heel wat onduidelijkheid 
omtrent de uitvoerbaarheid van dit artikel uit Vlarema. Vlaco 
houdt de vinger aan de pols en zal blijven ijveren voor de 
duurzame verwerking van groenafval tot een kwaliteitsvolle 
compost, in evenwicht met energierecuperatie.

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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expertise van Vlaco

de composteringssector heeft een instrument nodig zodat materiaal- en energiebeleid 
gecombineerd en ondersteund worden .
In de cradle-to-cradle visie zijn afvalstoffen waardevolle 
grondstoffen, die duurzaam worden verwerkt en kwaliteits-
vol worden toegepast. Belangrijk is dat we de hoge 
kwaliteitsnormen voor compost kunnen blijven garanderen, 
omdat ze een garantie zijn op vlotte afzet in zeer diverse 
afzetmarkten. De voordelen van compost zijn legio en 
compost kan in belangrijke mate schaarse en eindige primaire 
grondstoffen als bijvoorbeeld turf op een duurzame manier 
vervangen.
Dat neemt niet weg dat de compostsector een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan de doelstellingen voor hernieuwbare 
energie. Biomassa, waaronder gft- en groenafval, is een 
belangrijke en schaarse grondstof met het oog op de invulling 
van onze Vlaamse energie- en materiaalbehoeften.
Evenwicht tussen materiaal- en energierecuperatie is de 
sleutel voor duurzaamheid. 
Compost heeft als secundaire grondstof een belangrijke 
meerwaarde en zorgt voor een besparing op CO

2-uitstoot. 
Per ton groenafval dat gecomposteerd wordt, in plaats van 
verbrand, besparen we 624 kg CO2. Per ton gft-afval dat 
gecomposteerd wordt, in plaats van verbrand, besparen we 
517 kg CO2. Compost is een uniek product om de bodem 
te verbeteren. Compost bevat immers zeer veel stabiel 
organisch materiaal. Dit organisch materiaal zorgt voor een 
positief effect op de bodemstructuur, waterdoorlaatbaarheid, 
waterbergend vermogen, erosie, … Recente studies tonen aan 
dat zowel de Vlaamse tuinen als de landbouwbodems nood 
hebben aan extra organisch stof. De compostproductie draagt 
hierin bij en moet dit in de toekomst zeker en vast kunnen 
blijven doen. 
De laatste jaren is de vraag naar structuurmateriaal voor 
energetische valorisatie steeds meer en meer toegenomen en 
verwacht wordt dat ze nog verder zal blijven stijgen, onder 
impuls van de stijgende doelstellingen voor hernieuwbare 
energie. De laatste 2 à 3 jaar neemt de afvoer voor biomassa 
steeds verder in omvang toe en dreigt te ontsporen. Heel wat 
groenafval komt niet meer bij erkende composteerinstallaties 
terecht. Bedrijven (al dan niet) vergund voor opslag of voor 
mechanische behandeling van groenafval halen groenafval 
tegen niet-marktconforme zeer lage prijzen op. Ze scheiden het 
groenafval in twee fracties. De houtige fractie wordt ingezet 
voor energetische valorisatie. De fijne fractie verdwijnt. De 
bestaande controle/handhaving is onvoldoende. In- en output 
registers worden onvoldoende gecontroleerd en geven geen 
correct beeld. Dit leidt tot sterk marktverstorende situaties, 
die mogelijk zijn door het illegale circuit, waar onvoldoende 
tegen (kan) opgetreden wordt(en).
Deze cowboys verzieken de markt. De schaalgrootte van dit 

illegaal circuit is moeilijk in te schatten. Er zijn ons op dit 
moment een 15 à 20 beruchte cowboys gekend. Zouden 
we aan de hand van een ruwe schatting kunnen stellen dat 
zij 100.000 à 150.000 ton groenafval uit de reguliere markt 
wegnemen? Misschien is het een veelvoud. Zeker is dat 
het fenomeen steeds verder uitbreiding neemt én duidelijk 
ten koste gaat van de legale verwerking van groenafval. Als 
enkel de fijne fractie nog op de composteringen terecht zal 
komen, zal de compostering verplicht zijn de gatefees op te 
trekken, aangezien extern structuurmateriaal zal moeten 
worden aangetrokken en de bedrijfsvoering zal moeten 
worden bijgestuurd. De economische rendabiliteit van de 
composteringen komt in het gedrang.

Sturing en handhaving via verbrandingsverbod blijkt in de 
dagdagelijkse praktijk onvoldoende en niet haalbaar. 
De composteringssector heeft absoluut nood aan een 
belangrijk instrument dat de milieuverantwoorde verwerking 
ondersteunt en opnieuw stimuleert. De composteringen 
hebben een infrastructuur, mensen en middelen, 
administratieve en andere controles, om (gft- en) groenafval 
op de gepaste wijze te aanvaarden en verwerken. Zij kunnen 
oordelen hoeveel structuurmateriaal ze inzetten voor een 
kwaliteitsvolle compostering, hoeveel structuurmateriaal voor 
energetische valorisatie of eventueel voor mulchtoepassingen 
in aanmerking komt. 
Vergisting treedt de laatste jaren meer en meer op de 
voorgrond. Terecht, het is een optimale combinatie van 
materiaal- en energierecuperatie. Wat echter vaak uit het oog 
wordt verloren is dat niet alle organisch-biologisch afval even 
geschikt is voor vergisting. Lignine wordt in een vergisting niet 
afgebroken. Meer verhout materiaal is dus zeker niet geschikt 
voor vergisting. Ook afvalstoffen met bijvoorbeeld een hogere 
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asrest zijn niet gewenst in (natte) co-vergisting. Het is duidelijk 
dat de verwerkingswijze moet worden bepaald op basis van 
de samenstelling en eigenschappen van de afvalstof. Maaisel 
dat op de juiste manier is voorbehandeld, kan wel een 
interessante stroom zijn voor (natte) co-vergisting.
De ganse compostsector kan en wil een belangrijke bijdrage 
leveren aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie. 
Biomassa, waaronder gft- en groenafval, is een belangrijke 
en schaarse grondstof met het oog op de invulling van onze 

Vlaamse energie- en materiaalbehoeften. Het zou jammer 
zijn dat biomassa uit Vlaanderen zou verdwijnen om elders 
groene energie op te leveren. Dit is de situatie op vandaag. 
Er zal sowieso heel wat import aan biomassa nodig zijn om 
de doelstellingen voor groene energie in Vlaanderen te halen. 
Dus het is zeker zinloos om biomassa uit Vlaanderen te laten 
verdwijnen om elders groene energie op te leveren.

biedt het centraal meldpunt een oplossing?
De doelstelling van de regiefunctie was al het (gft- en) 
groenafval op Vlaams niveau op een gepaste, economisch 
rendabele, duurzame en milieuverantwoorde manier te 
verwerken, een evenwicht te creëren tussen materiaal- en 
energierecuperatie en een gelijk speelveld voor aanvaarding 
en verwerking van groenafval.
Het is op dit moment nog onduidelijk of het Centraal Meldpunt 
dit kan realiseren. 
De problematiek is echter dermate complex dat verschillende 
instrumenten zullen moeten worden ingezet om de cowboys 
aan te pakken. Het Centraal Meldpunt zou een cruciale rol 
moeten spelen, is als het ware de kapstok.
Uitgangspunt moet zijn dat het gft- en groenafval enkel op 
vergunde en actieve gecontroleerde composteringsinstallaties, 
die over een geldig keuringsattest cf. VLAREMA beschikken, 
verwerkt wordt. De composteerder beslist in functie van 
de behoefte over het inzetten van het structuurmateriaal 
in het composteringsproces of de afvoer naar energetische 
valorisatie. Zowel zuiver structuurmateriaal als zeefoverloop 
kunnen worden ingezet voor energietoepassingen.
Een uitzondering wordt voorzien voor maaisel dat zowel naar 
compostering als naar (natte) (co-) vergisting kan worden 
afgevoerd.
Lokale overslag van groenafval kan, maar dient strikt te 
worden gecontroleerd. Zij kunnen geen stromen afvoeren 
voor energetische valorisatie.
Is de sector klaar om deze stromen te ontvangen? We 
verwachten niet dat er veel extra stromen zullen worden 
gegenereerd. Heel wat groenafval van beheerswerken vindt 
nu een legale weg, buiten het composteringscircuit. Het 
is niet de bedoeling deze stromen binnen te trekken. Ook 
het composteren op kleine schaal wordt niet geviseerd: 
boerderijcomposteren of kleinschalige compostering bij 
tuinaannemers moet mogelijk blijven.
Door het legale circuit wordt een gelijk speelveld 
gecreëerd en wordt de economische leefbaarheid van de 
composteringssector gegarandeerd. Zijn er cowboys die 

zich willen legaliseren, dan is dat een mooie verdienste. 
Het is bovendien een belangrijke toegevoegde waarde dat 
composteerders het structuurmateriaal of de zeefoverloop 
ook financieel kunnen opwaarderen, zodat de gatefee voor 
het (gft- en) groenafval gehandhaafd kan blijven en misschien 
zelfs zal kunnen zakken.
Capaciteit om deze activiteit uit te bouwen is er alleszins 
op de bestaande composteringsinstallaties. In de 
groencompostering is er een vrije capaciteit van 130.000 
ton, in de gft-verwerking ongeveer 80.000 ton. Dit impliceert 
dat er plaats/ruimte is voor compostering, maar ook voor de 
eventuele voorbehandeling om structuurmateriaal klaar te 
maken voor de energietoepassing.
Gekoppeld aan het Centraal Meldpunt dient er een afwijking 
te komen op het verbrandingsverbod voor gecontroleerde 
stromen van vergunde en actieve composteerders, die over 
een geldig keuringsattest cf. VLAREMA beschikken. Enkel op 
deze manier kan er daadwerkelijk worden bijgedragen aan de 
energiedoelstellingen in Vlaanderen. Dit is het sluitstuk op de 
controle en handhaving.
Het potentieel aan energetische valorisatie uit groen- en 
gft-afval bij maximale inzet van 15 % zeefoverloop bij gft-
compostering en 20 % groenafval voor energierecuperatie 
bedraagt ongeveer 1.400 TJ/jaar. Daarnaast kunnen de gft- 
en groencompostproducenten voldoende kwaliteitsvolle 
compost met een hoge waarde aan stabiele organische stof 
produceren.

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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via en bbe
Tijdens het Belgische voorzit-
terschap van de Europese Unie 
plaatste het Vlaamse Gewest in 2010 Duurzaam Materia-
lenbaheer op de Europese politieke agenda. “Resource effi-
ciency” is ondertussen één van de vlaggenschipinitiatieven 
binnen de EU 2020 strategie. Op Vlaams niveau zijn er der-
tien Grote Maatschappelijke Uitdagingen geformuleerd in 
Vlaanderen in Actie (ViA). Duurzaam Materialenbeheer is er 
één van.
ViA is het toekomstproject van de Vlaamse regering, met 
als ambitie Vlaanderen tegen 2020 te doen uitmunten als 
een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme 
samenleving. Vlaanderen moet gepositioneerd worden 
als een Europese topregio op het vlak van duurzaam 
materialenbeheer. Afvalbeheer wordt verruimd tot 
duurzaam materialenbeheer. Dat richt zich niet langer op het 
einde van de keten, maar bekijkt de volledige levenscyclus. 
Het productiesysteem moet worden omgevormd van een 
lineair model tot een kringloopeconomie. Rekening houdend 
met de groeiende grondstoffenschaarste, internationale 
bevolkingstoename en economische groei met stijgende 
grondstofprijzen, vertegenwoordigen afvalstoffen een 
steeds belangrijker potentieel aan secundaire grondstoffen. 
Met het Vlaams Materialenprogramma wil Vlaanderen de 
voortrekkersrol in Europa consolideren en zich tegen 2020 
positioneren in de top 5 van de Europese regio’s op het vlak 
van duurzaam beheer van materialen. 
 
Er zijn een aantal processen geïdentificeerd die binnen onze 
economie breed ingang moeten vinden om de transitie naar 
Duurzaam Materialenbeheer in te zetten, om tegen 2020 
de basis te leggen voor een vergroening van de economie 
waarin materialen draaien in slim gesloten kringlopen. 
Hiertoe zijn negen hefbomen uitgewerkt: duurzaam design, 

slim samenwerken, slim investeren, betere regelgeving, 
duurzaam materialenbeheer in de bouw, duurzame chemie 
en kunststoffen in een continue kringloop, biogebaseerde 
economie (BBE), (kritische) metalen in een continue 
kringloop, nieuwe materialen en materiaaltechnologieën.

De activiteiten van Vlaco situeren zich in hoofdzaak binnen 
de hefboom Biogebaseerde economie. BBE is een economie 
waarin de bouwstenen voor materialen, chemische en 
andere stoffen en energie afkomstig zijn van hernieuwbare 
grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen, zoals aardolie 
of afgeleide producten. De BBE bevat de hele waardeketen 
van de productie van hernieuwbare biologische grondstoffen 
(biomassa uit land-, bos- en natuurbouw, organisch afval, 
nevenstromen van de industriële toepassingen, …), hun 
voorbereiding en industriële omzetting (enzymatisch, 
microbiologisch, chemisch maar ook mechanisch) tot 
duurzame producten (voedsel en veevoeder, materialen, fijne 
en bulkchemie, brandstoffen, energie), en het vermarkten/
de consumptie ervan. Dit moet bijdragen aan één van de 
belangrijkste uitdagingen waar we voor staan, namelijk 
dat er voldoende toegang is tot duurzaam geproduceerde 
biomassa om in al onze behoeften te voldoen. Een duurzame 
BBE slaagt er in om voedselproductie, behoud van een goede 
bodemkwaliteit, materiaalvalorisatie en energiewinning uit 
biomassa te verzoenen. 

Dit Vlaams Materialenprogramma, en meer specifiek 
de hefboom BBE, biedt duidelijk het ondersteunend 
overheidsbeleid waarbinnen onze sector en bedrijven verder 
progressie kunnen maken. Het efficiënt en duurzaam sluiten 
van materiaal-, koolstof- en nutriëntkringlopen zowel met 
het kringlooptuinieren, het composteren als het vergisten, 
in evenwicht met energierecuperatie, dat is waar Vlaco voor 
staat.

selectieve inzameling en verwerking in Vlaanderen

4vervolg

expertise van Vlaco 

groenafval in dalende lijn!
Zowel de selectieve inzameling als de compostering 
van groenafval zitten duidelijk in een dalende lijn. In 
2010 is er 469.000 ton groenafval ingezameld, dit ten 
opzichte van 493.000 ton in 2009 en 532.000 ton in 2008. 
Op de groencompostering was er in 2009 een lichte 
opflakkering van de hoeveelheid verwerkt groenafval, er 
is toen bijna 519.000 ton groenafval gecomposteerd op 
de groencompostering. Sinds 2010 is er een flinke daling 

merkbaar. In 2010 is er bijna 478.000 ton gecomposteerd 
op de groencomposteringsinstallaties, in 2011 is dat nog 
466.000 ton op 26 operationele verwerkingseenheden. In 
de gft-compostering is erin 2011  ruim 45.000 ton groenafval 
verwerkt. Dat maakt dat er in totaal bijna 512.000 ton 
groenafval is gecomposteerd in 2011.
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figuur 1  Evolutie selectieve inzameling gft- en groenafval 
over de periode 1989-2010.

figuur 2 Verwerking van organisch-biologisch afval onder 
Vlaco-kwaliteitsopvolging over de periode 1989-
2011, met prognose voor 2012.

Gft-composterinG iets GesteGen
In de gft-compostering is er bijna 338.000 ton afval verwerkt. 
Dit bestaat uit bijna 282.000 ton gft-afval, een kleine 
11.000 ton organisch-biologisch afval en iets meer dan 
45.000 ton structuurmateriaal. Dit is een kleine stijging ten 
opzichte van 2010, toen is er 326.000 ton verwerkt in de 8 
gft-eenheden waarvan 269.000 ton gft-afval.

verWerKing oba in stijgende 
lijn
De verwerking van organisch-biologisch afval in de gft-
compostering is opnieuw iets toegenomen: 9.400 ton in 2010 
en bijna 11.000 ton in 2011. Daarnaast verwerkten 31 andere 
installaties, van zowel aerobe als anaerobe behandeling, bijna 
627.000 ton organisch-biologisch afval. Naast het organisch-
biologisch afval hebben deze installaties ook ruim 75.000 ton 
secundaire grondstoffen, ruim 124.000 ton energiegewassen 
en bijna 493.000 ton mest verwerkt (zie Figuur 2). In totaal 
is er dus ruim 1.319.000 ton verwerkt. De prognose voor 
2012 geeft aan dat er meer dan 1,5 miljoen ton zal verwerkt 
worden in de co-vergisting en het bio-thermisch drogen. 
De stijging is in hoofdzaak te wijten aan een aantal grote 
installaties die in 2012 zijn opgestart.

aandeel van de verschillende 
verWerKingsprocessen

figuur 3 Inputstromen per type verwerking.

In Vlaanderen is er in 2011 719.000 ton organisch-biologisch 
afval in de compostering verwerkt. Daarnaast zijn er meer 
1.043.000 ton inputstromen vergist en heeft het biothermisch 
drogen bijna 362.000 ton input verwerkt. In Figuur 3 zijn de 
inputstromen per type verwerking weergegeven.
In de vergisting is de hoeveelheid energiegewassen gedaald. 
In 2008 is er 19.000 ton energiegewassen vergist, in 2009 
is dat 99.000 ton, in 2010 ruim 146.000 ton en in 2011 
124.000 ton. Mest maakt 17 % van de input uit.
In het biothermisch drogen is de hoeveelheid organisch-
biologisch bedrijfsafval nog enigszins gestegen: 36.000 ton 
in 2011, bijna 34.000 ton in 2010 tegenover bijna 27.000 
ton in 2009. Mest maakt met ruim 314.000 ton het 
hoofdbestanddeel uit. 

■ gft-inzameling     ■ groenafvalinzameling

■ gft-afval       ■ groenafval       ■ oba        ■ mest       ■ sec. grondst.      ■ energiegewassen  
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KWaliteitscontrole via onaf-
hanKelijKe certificering
Gedurende het werkingsjaar 2011 heeft Vlaco vzw een 
verdere invulling gegeven aan de kwaliteitscontrole zoals voor 
bepaalde secundaire grondstoffen wettelijk vereist onder de 
vorm van een keuringsattest (gft-compost, groencompost, 
compost en digestaat van organische bedrijfsafvalstoffen). In 
het VLAREA zijn hierover de volgende voorwaarden gesteld:

• De controle en certificering van de eindproducten van 
de biologische verwerking via organisch-biologische 
afvalstoffen dient te gebeuren volgens een systeem van 
onafhankelijke certificering

• De oprichting van een onafhankelijke certificerings-
commissie, die de volgende taken uitvoert:

- Beheer van het Algemeen Reglement van de 
Certificering

- Toezicht op de certificering en adviesverlening aan 
de certificeringsinstelling

- Afhandelen van beroepsprocedures

Dit heeft in 2009 geleid tot de oprichting van de 
Certificeringscommissie Meststoffen – Bodemverbeterende 
Middelen. Deze Commissie is samengesteld uit 8 personen, 
aangewezen door de Minister, die elk een verschillende 
inslag hebben (overheid, producenten, gebruikers, 
onafhankelijke deskundigen). In de loop van 2011 gingen 
drie 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 2011 bezocht 
de Certificeringscommissie de composteerinstallatie 
van Bionerga in Bilzen. Naast een rondleiding op de 
productie en in het laboratorium kregen de leden van 
de Certificeringscommissie een toelichting over de visie 
van Bionerga op recyclage en productie van duurzame 
bodemverbeterende middelen.
De auditor van de Certificeringscommissie voerde in 2011 
2 audits uit van het Kwaliteitshandboek en de werking van 
Vlaco vzw als onafhankelijke certificeringsinstelling. De 
beoordeling was zeer positief, een aanmoediging voor de 
verdere aanpak. 
De website rond onafhankelijke certificering hebben we in 
2011 ook verder ontwikkeld (www.certcom.be). Naast de 
toelichting over het systeem van onafhankelijke certificering 
kan elke bezoeker hier ook de richtlijnen voor de bedrijven 

(Algemeen Reglement van de Certificering) downloaden. Er 
is een lijst met gecertificeerde bedrijven, die maandelijks 
wordt geüpdatet. Gebruikers, verdere verwerkers, bevoegde 
overheden … kunnen op elk moment de status van 
certificering van bedrijven en producten raadplegen.

KWaliteitsopvolging door 
vlaco vzW past in een breder 
Kader
De kwaliteitscontrole door Vlaco vzw gebeurt, zoals dit wet-
telijk vastgelegd is in het VLAREA, volgens een systeem van 
onafhankelijke certificering. Hiervoor zijn de nodige structu-
rele aanpassingen doorgevoerd (Vlaco-kwaliteitshandboek) 
en is de Certificeringscommissie Meststoffen – Bodemverbe-
terende Middelen opgericht. 
In de dagdagelijkse werking tracht Vlaco vzw echter ook 
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. 

KB meststoffen (fod-ontheffing)
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. 
Vlaco is lid van het FOD-Comité Meststoffen, waar deze 
aspecten ook worden besproken. 

mestdecreet (VLm-mestbank)
In de loop van 2011 zijn een aantal bijkomende initiatieven 
opgestart: voor eindproducten waarbij mest is mee verwerkt, 
worden de stalen voor N en P2O5 mee geanalyseerd volgens 
de methodes en erkende laboratoria van de Mestbank. 

europese verordening dierlijke bijproducten
Voor het aantonen van voldoende hygiënisatie dienen ook 
analyses te worden uitgevoerd op enkele pathogenen (E. 
coli, Salmonella, Clostridium …). Deze zijn ook genoemd als 
mogelijke genormeerde parameters in het End-of-Waste 
project, en ze zijn ook opgenomen in het ECN-Quality 
Assurance Scheme. In 2011 zijn we gestart met de uitbreiding 
van de staalnames op microbiologische parameters.

Kwaliteitscontrole en certificering
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ecn-Quality assurance scheme (ecn-Qas)
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. Kwaliteitscontrole-organisaties 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 het mee inbouwen van 
deze vereisten geen grote aanpassingen vereist van de 
compostproducenten. 
In januari 2011 heeft het auditteam van ECN een tweedaagse 
audit uitgevoerd bij Vlaco om de toepassing van dit ECN-QAS 
af te toetsen. 
De doelstellingen van het ECN-QAS zijn:
• specificaties vastleggen voor kwaliteitscompost
• harmoniseren van de controle van de compostkwaliteit 

(staalname en analyse)
• harmoniseren van de controle op de productie van 

kwaliteitscompost (audits)
• ondersteunen van duurzaam gebruik van compost
• erkenning van gecertificeerde compost door overheden, 

landbouworganisaties
• ondersteuning van de selectieve inzameling en de 

recyclage van OBA tot nuttige producten

Als een gevolg van de succesvolle audit 
mocht Vlaco vzw uit handen van Jane 
Gilbert, Voorzitter van ECN, het ECN-
QAS Conformiteitslabel in ontvangst 
nemen. Dit gebeurde in februari 2011 
tijdens de Algemene Vergadering van 
ECN in Dublin. Zowel de certificerings-

vereisten voor controle-instellingen enerzijds (Vlaco werkt 
reeds volgens een methodiek die zeer nauw aansluit bij dit 
ECN-QAS), als de vereisten voor de compostproducenten an-
derzijds (het Algemeen Reglement van de Certificering omvat 
in grote lijnen de vereisten voor bedrijven uit het ECN-QAS) 
komen overeen. Dit houdt in dat de producenten weinig tot 
geen veranderingen hebben gemerkt in hun bedrijfsvoering 
voor de productie van compost. Ook de eindproductnormen 
voor compost vallen binnen de vooropgestelde grenzen.

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. 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. Na een aantal 
werkgroepvergaderingen in de loop van 2011, waarbij Vlaco 
aanwezig was, is een draftversie ontwikkeld. Het ECN-QAS 
voor digestaat zal tegen het najaar van 2012 geofficialiseerd 
worden. Hierna zal Vlaco de uitbreiding van het ECN-QAS 
Conformity Label aanvragen.

het ecn-Qas als rolmodel
Alhoewel het ECN-QAS een vrijwillig initiatief is van een 
aantal organisaties / leden van het European Compost 
Network, is dit ondertussen breder uitgegroeid en wordt 
het als voorbeeld beschouwd voor het opstellen van End-
of-Waste criteria voor compost (en digestaat) door het Joint 
Research Centre van de Europese Commissie. Een studie legt 
het raamwerk vast voor het opstellen van specifieke criteria 
vooraleer een afvalstof beschouwd wordt als een product. 
Onafhankelijke kwaliteitscontrole en certificering van de 
eindproducten wordt ook hier beschouwd als een goed 
instrument om de nuttige toepassing van afvalstoffen als 
grondstof (meststof of bodemverbeterend middel) mogelijk 
te maken. 

KWaliteitscontrole en certifi-
cering door vlaco vzW in 2011
Het VLAREA schrijft voor dat bedrijven, die organisch-
biologische afvalstoffen verwerken via compostering 
of anaerobe vergisting, dienen te beschikken over een 
keuringsattest, wanneer ze de eindproducten van de 
verwerking op de markt willen brengen als meststof 
of bodemverbeterend middel (secundaire grondstof). 
Vlaco vzw is op basis van onafhankelijke controle en 
certificering hiervoor erkend. Deze 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 kennen we een 
keuringsattest (certificering) toe. 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.
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figuur 4 Aantal bedrijven opgevolgd door Vlaco vzw.

figuur 5 Aantal audits uitgevoerd door Vlaco vzw.

figuur 6   Aantal afgeleverde keuringsattesten door Vlaco vzw.

figuur 7 Aantal staalnames uitgevoerd door Vlaco vzw

Voor het eerst sinds het invoeren van de onafhankelijke 
certificering (2006) zien we (in 2011) een minieme daling 
van het aantal bedrijven waar Vlaco vzw kwaliteitscontrole 
uitvoerde. Dit is volledig te wijten aan het (al dan niet 
tijdelijk) stilliggen of stopzetten van enkele composteer- 
en vergistingsinstallaties, onvolledig gecompenseerd door 
een toename van nieuwe installaties. De auditfrequentie 
bij nieuwe installaties ligt hoger, waardoor het aantal 
uitgevoerde audits in 2011 ook lager ligt. Het aantal 
keuringsattesten is ook in overeenstemming met deze lichte 
daling. De gecontroleerde bedrijven hebben na het bekomen 
van de volwaardige status immers ook minder frequent een 
nieuw keuringsattest nodig. De diversificatie naar meerdere 
verschillende eindproducten per bedrijf (en hierdoor het 
bekomen van meerdere keuringsattesten) is niet verder 

gegroeid ten opzichte van 2010. 
Het (al dan niet tijdelijk) stilliggen van een aantal installaties 
had in 2011 ook een invloed op de totale hoeveelheid 
inputmateriaal (mest, energiegewassen, organisch-biologisch 
afval) dat in Vlaanderen verwerkt is. Hiervoor zagen we een 
daling ten opzichte van 2010. Het aantal staalnames is gelijk 
gebleven ten opzichte van 2010.
Als trend voor de toekomst verwachten we terug een 
toename, zowel in het aantal nieuwe bedrijven als in 
de capaciteit per verwerkingsinstallatie. Een aantal 
vergistingsbedrijven heeft immers een uitbreiding van de 
vergunde capaciteit aangevraagd en verkregen.

Onder ‘andere’ verstaan we de controle van o.a. OBA-mixen, 
proefcentra en producenten van niet-professionele compost.

Kwaliteitscontrole en certificering
4vervolg

tabel 1

aantal bedrijven aantal audits aantal staalnames aantal afgeleverde 
keuringsattesten

groencomposteerders 26 30 88 29
gft-composteerders 8 8 44 11

vergisters 27 29 188 95
andere verwerkers OBA 4 4 12 5

andere 7 6 15 6
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onderzoeK en ontWiKKeling verrijKt de KWaliteitscontrole

certificering gebaseerd op een betrouw-
baar staalname- en analyseprotocol
Bij het uitvoeren van controle-activiteiten probeert Vlaco 
vzw een zo correct mogelijke inschatting te maken van de 
conformiteit van de bedrijven met de certificeringsvereisten. 
Voor de controle van de kwaliteit van de eindproducten 
moet Vlaco beroep doen op erkende laboratoria om de 
nodige informatie te verschaffen. Omdat we bezig zijn met 
levende materie (compost, digestaat) en met een productie 
waar sprake is van een natuurlijke variabiliteit (wijzigende 
input, andere procesvoorwaarden, veranderende 
weersomstandigheden …) zijn we ons zeer sterk bewust van 
en worden we dagdagelijks geconfronteerd met het belang 
van correcte analyseresultaten. Een analyseresultaat mag 
niet afhankelijk zijn van de keuze van een laboratorium, of van 
de naam van de persoon die de staalname heeft uitgevoerd. 
Daarom bestaat het Compendium voor Monstername en 
Analyse van Afvalstoffen en Bodem (kortweg CMA), dat bij 
Ministerieel Besluit vastlegt op welke wijze monstername 
en analyse dient te worden uitgevoerd. Vlaco vzw is 
nauw betrokken bij de ontwikkeling en de toepassing van 
het CMA, waarvoor VITO in opdracht van de OVAM als 
referentielaboratorium optreedt.

monsterneming
De overeenstemming tussen de meetresultaten in het 
analyserapport en de werkelijke gehalten in een partij 
afvalstoffen of secundaire grondstoffen wordt in belangrijke 
mate bepaald door de representatieve monsterneming, de 
monstervoorbehandeling ter plaatse en/of in het laboratorium 
en de bewaaromstandigheden tijdens transport en opslag. 
Betrouwbare meetresultaten zijn slechts realiseerbaar indien 
ook de voorafgaande activiteiten met de nodige zorg zijn 
uitgevoerd. Daarom werd het CMA (zie hoger) uitgebreid met 
een methode voor monsterneming en –voorbehandeling. 
Deze werd ontwikkeld door VITO in opdracht van OVAM, 
met medewerking van Vlaco. In 2011 is door VITO met 
medewerking van Vlaco een opleiding voor monsterneming 
compost en 2 opleidingen voor monsterneming digestaat 
georganiseerd. Naast de erkende laboratoria konden ook 
de medewerkers van verwerkende bedrijven deze opleiding 
volgen. In de toekomst zal de monsterneming immers op een 
extern gecontroleerde wijze moeten verlopen, naar analogie 
met de analyses door erkende laboratoria. Dit zal in de loop 
van 2012 verder uitgewerkt worden. 

analyse
Voor de analyse voor eindproducten van biologische 
verwerking van organisch-biologische afvalstoffen wordt 
via VLAREA verwezen naar het CMA. In het CMA is de 
methodiek van analyse gebaseerd op de matrix compost, 
en is onvoldoende aangepast voor vloeibare digestaten. In 
het verleden werden al wijzigingen doorgevoerd voor de 
organische parameters. In 2011 heeft VITO in opdracht van 
OVAM een onderzoeksproject uitgevoerd ‘Evaluatie van 
de analysemethoden voor de bepaling van anorganische 
parameters in digestaten’, om ook voor de anorganische 
parameters de meest geschikte methodes vast te leggen. 
Het gaat hierbij zowel over de analysemethode op zich als 
de monstervoorbehandelingsmethode. In dit onderzoek 
werden de actuele CMA methoden ook afgetoetst aan de 
Europese en internationale normmethoden, en aan de 
BAM-methode voor mest. Vlaco heeft voor dit onderzoek 
de nodige digestaatmonsters beschikbaar gesteld (vloeibaar 
digestaat, dikke fractie, gedroogd digestaat, effluent na 
biologische verwerking van dunne fractie digestaat …). De 
resultaten van het onderzoek worden verwacht in de loop 
van 2012. Vlaco volgt de bevindingen van nabij op. Mogelijks 
zullen daarna een aantal aanpassingen worden doorgevoerd 
aan het CMA. 

oVam-Werkgroep meststoffen – bodem-
verbeterende middelen
Vlaco vzw is aanwezig op de werkgroepvergaderingen met 
OVAM, VITO en de erkende laboratoria. De vergaderingen 
worden geleid door de OVAM. Er worden knelpunten 
besproken m.b.t. de voorbehandeling en analyse van diverse 
matrices (compost, digestaat, vloeibare afvalstromen …). 
De dataset die door Vlaco vzw wordt verzameld bij het 
uitvoeren van de kwaliteitscontrole, wordt hierbij vaak 
als referentie gebruikt. Door voor onze analyses gebruik 
te maken van verschillende laboratoria, waken we als 
sectororganisatie tevens continu over de kwaliteit van de 
afgeleverde analyseresultaten. Bij afwijkingen kan Vlaco vzw 
optreden als tussenschakel tussen producent, laboratorium 
en de bevoegde overheid. VITO kijkt toe op de toepassing 
van de wettelijke verplichte methodes en op de variabiliteit 
van de analysecijfers. Vlaco vzw zorgt daarnaast ook voor het 
aanleveren van representatieve monsters voor ringtesten, en 
geeft verder aanwijzingen voor probleemparameters. 
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vertrouwelijkheid van gegevens
De expertise van Vlaco vzw over de biologische verwerkings processen en de kennis van verschillende eindproducten 
(samenstelling, landbouwkundige waarde, milieukundige parameters) wordt door verschillende partijen op prijs gesteld. 
We hebben een uitgebreide dataset die we ter beschikking kunnen stellen voor onderzoeken en als input voor studies of 
omkadering van de wetgeving. Wanneer we gegevens ter beschikking stellen, gebeurt dit steeds op anonieme basis. We 
geven nooit individuele analyseresultaten van benoemde bedrijven door. 

4vervolg: onderzoek en ontwikkeling verrijkt de kwaliteitscontrole

onderzoek naar gebruik van eindproducten 
De vele kwaliteiten van gebruik van compost als 
bodemverbeteraar in de land- en tuinbouw zijn al in heel 
wat proeven aangetoond. De inspanningen van Vlaco vzw 
samen met de compostproducenten werpen hun vruchten 
af en landbouwers, onderzoekers, voorlichters zijn het erover 
eens dat compost een kwaliteitsvolle bodemverbeteraar 
is die en belangrijke rol vervult in het vruchtbaar houden 
van onze Vlaamse bodems. Daarom is de tijd rijp om het 
onderzoeksprogramma van Vlaco wat bij te sturen. We 
hebben onze lange termijnproeven geëvalueerd en beslist 
enkele te stoppen en sommige nog verder op te volgen. 
Enkele proefvelden zijn immers unieke proefvelden in 
Europa. Deze jarenlange ervaringen willen we niet zomaar 
allemaal weggooien. De proefvelden die gestopt worden, zijn 
nu nog voor een laatste keer uitgebreid geanalyseerd, zodat 
duidelijk besluiten geformuleerd kunnen worden. 
Daarnaast focust Vlaco haar onderzoek nu meer op specifieke 
toepassingen van compost (bv aardbei, biologische teelt, 
potgrond …). Naast groen- en gft-compost besteedt Vlaco 
ook voldoende   aandacht aan het gebruik van de andere 
eindproducten zoals digestaat, gedroogd digestaat, OBA-mest … 
Het is immers belangrijk om ook voor deze eindproducten 
een goede productkennis op te bouwen. 

blik vooruit
Vlaco diende in 2011 bij het IWT ook een aanvraag 
voor een VIS-traject ‘Nieuwe dynamiek in de 
compostsector dankzij SYNergie tussen groene Energie 
en kwaliteitsCOmpost (SYNECO)’ in. In mei 2012 
kregen we bericht dat dit project goedgekeurd is en 
door het IWT gefinancierd zal worden. Het project gaat 
van start in het najaar 2012. Met dit project wil Vlaco 
vzw de compostsector ondersteunen om economisch 
rendabeler te maken.

effecten van compost op de 
bodemvruchtbaarheid in 
Kaart gebracht
In 2010 en 2011 zijn heel wat bodemanalyses uitgevoerd. De 
analyses gebeurden op twee verschillende proefvelden. 
Een eerste proefveld werd in 2000 door Vlaco vzw bij 
Inagro aangelegd. Dit proefveld bekijkt de effecten op lange 
termijn van herhaalde toediening van groencompost als 
bodemverbeteraar. 
Verschillende groencompostbehandelingen (20 ton/
ha groencompost jaarlijks, 30 ton groencompost om de 
twee jaar en 45 ton groencompost om de drie jaar ) zijn 
vergeleken met een puur minerale bemesting. De objecten 
met compost zijn jaarlijks aangevuld met minerale stikstof, 
ifv het gewas. In het totaal is er over de tien proefjaren bij de 
jaarlijkse composttoediening 200 ton groencompost/ha, bij 
de 2-jaarlijkse 150 ton groencompost/ha en bij de 3-jaarlijks 
composttoediening 180 ton groencompost/ha toegepast. 
Gedurende de tien jaren zijn bloemkool, wortelen, prei, 
knolselder, spinazie en bonen geteeld.
In een elfde en laatste proefjaar (2010) is geen compost meer 
toegediend en kuilmaïs geteeld. 
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In het voorjaar 2010 is een zeer grondige analyse van de 
bodem uitgevoerd. Inagro stond in voor de chemische 
analyses. Universiteit Gent voerde in 2011 een evaluatie 
van de fysische bodemkenmerken uit. Zo zijn de diverse 
bodemeigenschappen duidelijk in kaart gebracht en de 
effecten van compost geëvalueerd.
Een tweede proefveld dat in 2011 uitgebreid bemonsterd 
is, is het proefveld dat al sinds 1997 door de Bodemkundige 
Dienst Van België in Boutersem aanligt. Dit project wordt 
financieel ondersteund door Vlaco vzw en de Provincie 
Vlaams-Brabant. Deze proef vergelijkt verschillende 
dosissen gft-compost (15, 30 en 45 ton gft-compost/ha, 
jaarlijks, tweejaarlijks en driejaarlijks toegediend) met 
minerale bemesting en met een nulbemesting. Op dit veld 
is een klassieke akkerbouwrotatie geteeld (suikerbieten, 
wintertarwe, aardappelen en wortelen). De teelt van 2011 
was suikerbieten.

chemische bodemvruchtbaarheid
Bij Inagro is op elk veldje de bouwvoor (0-23 cm) 
chemische geanalyseerd op macro- en micronutrienten, 
bodemparamerters en zware metalen. De vergelijking van de 
chemische bodemsamenstelling toont een aantal verschillen, 
sommige zijn significant, andere zijn eerder trends. Van 

een aantal elementen is de concentratie in de bouwvoor 
significant lager in het object dat enkel mineraal bemest is 
in vergelijking met de objecten die compost toegediend 
kregen. Dit geldt voor de elementen: zink, mangaan, lood 
en kalium (zowel de totaal plantbeschikbare hoeveelheid 
als de onmiddellijk plantbeschikbare hoeveelheid). Hogere 
aanvoer door toedienen van compost is hier waarschijnlijk 
de oorzaak van. 
Analyse van de organische en plantbeschikbare stikstof 
(Kjeldahl N) toont significante verschillen die gelijklopend 
zijn met de hoeveelheid toegediende compost. Ook 

compostgebruik heeft een positief effect op de hoeveelheid 
onmiddellijk plantbeschikbaar fosfor. Bij de bepaling van de 
fosfor die over het ganse groeiseizoen beschikbaar komt voor 
de plant is geen verschil waargenomen. 
De minerale stikstof in de sperperiode is eveneens gemeten. 
Tussen de verschillende behandelingen zijn nergens 
significante verschillen waargenomen. Toepassing van 
jaarlijks 20 ton compost gaf de laagste nitraatresiduwaarde 
(83 EN). Dit   was het enige object dat voldeed aan de 
nitraatresidunorm van 90 kg NO3-N/ha. 

Bij het proefveld opgevolgd door de Bodemkundige Dienst van 
België worden op sommige percelen al 15 jaar tot zeer hoge 
hoeveelheden gft-compost toegediend. Alle behandelingen 
voldoen in 2011 aan de norm voor nitraatresidu. Het is wel zo 
dat de hoogste hoeveelheden nitraatresidu waargenomen zijn 
bij deze hoge compostdossisen (45 ton gft-compost/ha.jaar). 
Er is een stijging in nitraatresidu waarneembaar tussen de lage 
en hoge dosis gft-compost. De normale compostdossisen van 
jaarlijks 15 ton gft-compost/ha of 30 ton gft-compost/ha om de 
2 jaar geven geen verhoging van het nitraatresidu ten opzichte 
van de minerale bemesting of nulbemesting. 

fysische bodemvruchtbaarheid

organische stof
In Figuur 8 wordt het organische stofgehalte per object van 
de compostproef bij Inagro weergegeven. Deze figuur geeft 
vooral aan dat het organische stofgehalte bij minerale be-
mesting gedurende de proef daalt ten opzichte van de an-
dere objecten. Statistische analyse van de gegevens beves-
tigt dit. In 2010 lag het organische stofgehalte bij minerale 
bemesting lager dan bij toediening van 45 ton groencompost 
om de 3 jaar. Ook de andere composttoepassingen vertonen 
een hoger koolstofgehalte dan de minerale bemesting, maar 
het verschil is niet significant. Het hogere koolstofgehalte is 
mogelijks een gevolg van de laatste toediening van compost. 
Dit object kreeg in 2009 nog 45 ton compost per hectare toe-
gediend de andere objecten geen of slechts 20 ton/ha.
Ook op het proefveld met gft-compost van de Bodemkundige 
Dienst van België is dezelfde trend vast te stellen. Kleinere 
hoeveelheden gft-compost zorgen na 15 jaar voor een 
beperkte stijging van het koolstofgehalte van de bodem. De 
hoogste dosering van gft-compost zorgt voor een zeer grote 
toename van het koolstofgehalte (van 1,1 % tot 1,8 %). Via 
aanvullende simulaties bepaalde de Bodemkundige Dienst 
van België ook de verschillende fracties van koolstof in de 
bodem. Hieruit blijkt dat vooral de resistente koolstoffracties 
stijgen door compostgebruik. Op die manier draagt compost 
dus bij tot de koolstofsequestratie in landbouwbodems. 
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figuur 8 Evolutie van het gemiddeld koolstofgehalte (%) 
van het proefveld met groencompost bij Inagro.

figuur 9 Invloed van gft-compost op het koolstofgehalte 
van de bodem (BDB).

bodemvochtgehalte
Bij de proef met groencompost toont de vergelijking van het 
bodemvochtgehalte tussen de behandelingen een significant 
lager bodemvochtgehalte in de bovenste grondlaag bij 
minerale bemesting ten opzichte van de behandelingen met 
compost. Dit is een gevolg van het hoger koolstofgehalte van 
de bodem dankzij de compost. 

Waterhoudendvermogen
De Universiteit Gent bepaalde voor het proefveld van Inagro 
de verschillende behandelingen de waterretentiecurve van 
de bodems. Deze curve geeft het bodemvochtgehalte in 
functie van de zuigspanning weer. 
Het verschil in vochtgehalte tussen verwelkingspunt (pF = 
4.2) en veldcapaciteit (pF = 2 in lichte gronden) geeft het 
plantbeschikbaar water in de bodem (m³ water/m³ grond). 
De bodems die compostbehandelingen kregen, hebben 
allen een hoger plantbeschikbaar vochtgehalte. De jaarlijkse 
toediening van 20 ton groencompost/ha heeft de hoogste 
waterbeschikbaarheid (zie Figuur 10).

figuur 10 Overzicht van het plantbeschikbaar water bij de 
verschillende behandelingen. 

Het proefveld van de Bodemkundige Dienst vindt vooral 
een toename van de macroporositeit onder invloed van gft-
compost. Dit is een belangrijk effect want deze macroporiën 
zijn belangrijk voor de verluchting, infiltratie, en drainage 
van de bodem. Dit vertaalt zich ook in een hogere 
infiltratiecapaciteit bij de compostbehandelingen. Deze 
verschillen zijn echter nog niet signifcant. Het plantbeschikbaar 
vochtgehalte neemt bij de grote compostdosissen soms zelfs 
iets af. Een hoger humusgehalte zorgt immers voor een hoger 
vochtgehalte bij het verwelkingspunt.

schijnbare bodemdichtheid
Bij de gft-proef was in 2008 al een trend waarneembaar 
dat het gebruik van gft-compost tot een lagere schijnbare 
dichtheid leidde. Die trend is in 2011 een significant verschil 
geworden voor de behandelingen met jaarlijks 15 en 45 ton 
gft-compost/ha ten opzichte van de minerale bemesting.

aggregaatstabiliteit 
Aan de hand van natte zeving kan de verdeling in de grootte 
van de aggregaten en de aggregaatstabiliteit bepaald 
worden. Dit is voor beide proeven gebeurd.
Bij de proef bij Inagro zijn er zijn maar weinig statistische ver-
schillen in de aggregaatverdeling   en aggregaatstabilteit tus-
sen de verschillende behandelingen vastgesteld. De aggre-
gaten van alle behandelingen zijn als onstabiel geklasseerd. 
Waarschijnlijk zijn de toegepaste compostdosissen te laag 
om verschillen naar aggregaatstabiliteit te zien. In het andere 
proefveld in Boutersem zien we voor hoge compostdosissen 
(45 ton gft-compost/ha.jaar) wel een verbetering van de ag-
gregaatstabiliteit (zie Figuur 11).
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figuur 11 Aggregaatstabiliteit voor diverse compostbehan-
delingen op het proefveld in Boutersem (BDB).

KaraKterisatie eindproducten
Productkennis is meer dan een analyseresultaat van de 
producten. Om een product vlot af te zetten moet je 
informatie kunnen geven over de beschikbaarheid van de 
nutriënten, de stabiliteit van de koolstof, de voordelen ten 
opzichte van alternatieven … Daarom werkte Vlaco verder 
aan de karakterisatie van de diverse eindproducten.

Welke producten zijn bron van stabiele 
organische stof?
Van Vlaco-compost weten we al lang dat het een ideaal 
product is om stabiele organische stof aan de bodem toe te 
voegen (met een minimum aan nutriënten). Vlaco vzw wil ook 
van de andere producten een idee of ze vooral nutriënten, 
vooral stabiele organische stof of beide toevoegen aan de 
bodem.
Uit het ‘Oriënterend onderzoek naar de invullingen van de 
begrippen mineralenrijk – mineralenarm, humusrijk’ van de 
OVAM (2002) bleek dat C-mineralisatie de meest geschikte 
methode is om een idee te krijgen hoe bepaalde organische 
producten zich ten opzichte van elkaar positioneren. De 
vakgroep bodembeheer van de Universiteit Gent deed begin 
2009 en 2011/2012 in opdracht van Vlaco vzw incubaties van 
de diverse eindproducten van biologische verwerking1

Uit deze proeven (zie Tabel 2) blijkt dat digestaat ongeveer 
evenveel EOS bevat als mengmest. De hoeveelheid EOS 
uitgedrukt per 10 ton vers product ligt voor biothermisch 
gedroogde OBA-mest in dezelfde grootteorde als voor 
gft- en groencompost. Dit product bevat echter veel meer 
nutriënten (zowel totale hoeveelheid als minerale fractie) 
dan gft- en groencompost. Thermisch gedroogd digestaat 

1 Analyserapporten: Bepaling van de hoeveelheid stabiele organische stof en snel 
vrijkomende N via incubatieproeven, Ugent, 29 juni 2009, 13 januari 2012 en 
8 februari 2012.

bevat de grootste hoeveelheid EOS, maar bevat ook zeer veel 
nutriënten, waardoor maar kleine dosissen mogelijk zijn (2 à 
3 ton/ha).

Om te kunnen beoordelen of de producten mineralenrijk 
of mineralenarm, humusrijk zijn is het dus nog noodzakelijk 
om de link tussen EOS en nutriënten te leggen. Het OVAM 
onderzoek2 stelde hiervoor 2 indices voor:
Index 1: (%OC * %EOS) / (‰Ntot * 10)
Index 2: (%OC * %EOS) / ((‰Ntot + 5 * ‰Ptot) * 10)

Index 1 houdt enkel rekening met de verhouding van de 
absolute hoeveelheid effectieve organische stof (berekend 
op droge stofinhoud) tot de totale stikstofinhoud. Binnen het 
nutriëntenbeheer in Vlaanderen is de fosforinhoud echter 
minstens even belangrijk als het stikstofgehalte van organisch 
materiaal dat aan de bodem wordt toegediend. De maximale 
bodemdosering in kader van het mestdecreet wordt immers 
berekend op basis van de meest beperkende factor, P of N. 
Index 2 houdt dan ook rekening met de fosforinhoud van het 
materiaal, en met het feit dat P veel meer beperkend is dan 
N bij toepassing van organisch materiaal. Tabel 3 geeft de 
beide indexwaarden voor alle onderzochte producten. Deze 
zijn zowel berekend op basis van de analyseresultaten van 
de incubaties en op basis van de gemiddelde samenstelling 
van Vlaco.   
Er is een grenswaarde voor index 2 voor de toepassing van 
organische producten als bron van stabiele organische stof 
vastgelegd, namelijk groter dan of gelijk aan 3,5. Volgens 
de berekeningen op basis van de analyses van de incubaties 
worden gft- en groencompost, dikke fractie digestaat en 
gedroogd digestaat als bodemverbeteraar beschouwd. Op 

2  Oriënterend onderzoek naar de invullingen van de begrippen mineralenrijk – 
mineralenarm, humusrijk’ van de OVAM (2002)
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tabel 2 Berekende hoeveelheid effectieve organische stof 
(EOS) in de eindproducten.

type product

eos 
(berekend)

eos

(% van os) kg/10 ton vers

Gft-compost 90,27 2204

Groencompost 97 1692

Digestaat zonder mest 70,9 244

Digestaat met mest 79,1 337

Biothermisch gedroogde 
OBA-mest

80 2503

Gedroogd digestaat met 
mest 

82,81 5013

Dikke fractie digestaat 
zonder mest

92,82 2224

Vlaamse Compostorganisatie vzw

ACTIVITEITENVERSLAG 2011 • blz 27



basis van de EOS bepaald via de incubaties en de gemiddelde 
N en P inhoud uit de analyses van Vlaco vzw (gebaseerd 
op een groot aantal stalen), is gedroogd digestaat toch een 
meststof. Gedroogd digestaat zit dus ergens o p de grenszone 
tussen meststof en bodemverbeterend middel. Bijkomend 
onderzoek kan dit verder uitklaren.
Belangrijk is dat deze berekening geen oordeel velt over de 
waarde van deze organische producten als meststof. Het 
is ook zo dat deze indices geen rekening houden met de 
beschikbaarheid van de N en P in het organisch materiaal.

hoe beschikbaar zijn de nutriënten in de 
diverse eindproducten?
In kader van Graskracht bepaalde de Bodemkundige Dienst 
van België (BDB) de werkingscoëfficiënten van diverse 
digestaatproducten. De samenstelling van de digestaatproducten 
is sterk afhankelijk van de inputstromen. De BDB ging in de eerste 
plaats de invloed van de vergisting op de kenmerken van de 
inputproducten (dierlijk mest, energiegewassen, afvalstromen, 
etc.) na. (Tabel 4). De kennis van de inputstromen zal ook 
richtinggevend zijn voor de N/P/K-waarde van het digestaat.
Bij (co-)vergisting worden geen nutriënten afgescheiden. 
Alle nutriënten in de inputproducten die in de vergister gaan 
worden teruggevonden in het digestaat. Het gehalte op zich 
kan wel veranderen omdat het droge-stofgehalte daalt door 
de omzetting naar biogas.

Veel nutriënten in organische producten zoals compost of 
digestaat zijn gebonden in de organische fractie en komen 
niet onmiddellijk en bovendien vaak onvolledig vrij. De 
bemestende waarde van een nutriënt in een organische 
meststof is dan ook kleiner dan het totale gehalte. De 
bemestingswaarde wordt uitgedrukt door een werkings- 
of benuttingscoëfficiënt (< 100 %). Deze coëfficiënt geeft 
aan welk deel van het totale gehalte van een element 
dezelfde werking heeft als de anorganische meststof. Voor 
stikstof, fosfor en kalium wordt de benutting vergeleken 
met respectievelijk ammoniumnitraat, tripelsuperfosfaat en 
chloorkali of kaliumsulfaat.
De n-werkingscoëfficiënt geeft aan welke fractie van de 
totale stikstof in het digestaat effectief door de plant kan 
worden opgenomen. Deze hangt af van een hele reeks 
factoren zoals toedieningstijdstip, wijze van uitrijden, de 
grondsoort, de weersomstandigheden, de aanwezigheid van 
een gewas en de bewortelingsdiepte.
Fosfaat is in tegenstelling tot nitraat, weinig mobiel in de 
bodem. Anorganische fosfaat is onbeweeglijk (tenzij bij 
fosfaatverzadiging) en het organisch fosfaat is slechts voor 
een klein gedeelte mobiel in de bodem. 

onderzoek naar gebruik van eindproducten
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tabel 3 Waarden voor indices 1 en 2 van de eindproducten. 

type product index 1 index 2 index 2 gemiddelde analyses vlaco

Gft-compost 10,50 3,77 4,78

Groencompost 14,97 6,18 6,25

Digestaat zonder mest 7,94 2,47 1,03

Digestaat met mest 9,7 2,23 1,42

Biothermisch gedroogde OBA-mest 9,15 1,94 2,47

Gedroogd digestaat met mest 16,17 3,92 2,58

Dikke fractie zonder mest 17,94 4,33 4,66
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Fosfor in digestaat is voornamelijk onder anorganische vorm 
aanwezig, maar is niet wateroplosbaar. Hierdoor treden er 
nagenoeg geen verliezen op en is de werkingscoëfficiënt 
van fosfor over meerdere jaren gelijk aan 100 %. Binnen het 
jaar van aanwending is de fosforwerkingscoëfficiënt echter 
lager dan 100 %. De plantenwortels scheiden zuren af die de 
fosfor in de bodemoplossing oplossen, waarna de fosfor in 
oplossing kan worden opgenomen door de plant. De mate 
van oplossen hangt af van de mestsoort. Hierdoor wordt de 
fosforbemestingswaarde bepaald door de mestsoort.
De kaliumionen die in het digestaat aanwezig zijn lossen 
op in het bodemvocht, waarna deze positieve ionen (K+) 
geabsorbeerd worden aan klei- en humusdeeltjes. Door 
een latere uitwisseling met waterstofionen (H+) komen deze 

ionen ter beschikking aan de plant. Deze ionen zijn zeer goed 
oplosbaar in water en kunnen daardoor ook uitspoelen. 
De werkingscoëfficient van kalium wordt gelijkgesteld aan 
100 % wanneer het digestaat vlak voor de teelt in de lente 
wordt toegediend. Bij een vroegere toediening zal de werking 
lager liggen, zeker op lichtere gronden, en op humus- en 
klei-arme bodems. Op deze bodems verloopt de uitspoeling 
immers het snelst.
In onderstaande tabellen (Tabel 5 en Tabel 6) worden 
de werkingscoëfficiënten en bemestingwaarden voor 
de verschillende digestaten weergegeven. De BDB heeft 
deze bepaald op basis van de gemiddelde samenstelling 
aangeleverd door Vlaco vzw en hun Bemorgex-
expertensysteem. Specifiek voor de N-bemestingswaarde, 

tabel 3 Waarden voor indices 1 en 2 van de eindproducten. 

type product index 1 index 2 index 2 gemiddelde analyses vlaco

Gft-compost 10,50 3,77 4,78

Groencompost 14,97 6,18 6,25

Digestaat zonder mest 7,94 2,47 1,03

Digestaat met mest 9,7 2,23 1,42

Biothermisch gedroogde OBA-mest 9,15 1,94 2,47

Gedroogd digestaat met mest 16,17 3,92 2,58

Dikke fractie zonder mest 17,94 4,33 4,66

tabel 4 Invloed van vergisting op de samenstelling van de ingaande inpustromen.

parameter invloed van vergisting

droge stof daalt

organische stof
wat overblijft na vergisting bestaat uit een gedeelte slecht afbreekbaar organisch materiaal + 
biomassa (micro-organismen)

stikstof (N) gedeelte van organisch gebonden stikstof wordt omgezet in ammoniumstikstof

P, K, Mg, Ca, Na, 
spoorelementen

mineralen blijven aanwezig
keuze van inputproducten in geval van co-vergisting van mest heeft invloed op mineralengehalte

Zout zouten blijven aanwezig + extra ammonium wordt vrijgesteld

Basenequivalent neutraal

zware metalen blijven aanwezig

Andere effect op homogeniteit, minder geur, fytosanitair effect

tabel 5 Werkingscoëfficiënten voor fosfor, kalium en stikstof voor diverse digestaatproducten.

fosfor Kalium stikstof

jaar van toediening: werkingscoëfficiënt 
van 90 %
lange termijn: werkingscoëfficiënt 100 % 

jaar van toediening (toepassing in 
voorjaar): 85 % tot 97 %

grote variatie (25 tot 60 %)
hoe natter het product, hoe hoger de werkings-
coëfficiënt 
WCdunne fractie > WCruw digestaat > WCdikke 
fractie > WCgedroogd digestaat

tabel 6 Werkingscoëfficiënten voor stikstof voor de verschillende digestaatproducten.

Werkingscoëfficiënten voor stikstof

min max gemiddelde

ruw digestaat zonder mest 40 48 44

ruw digestaat met mest 45 55 50

dikke fractie digestaat zonder mest 29 31 30

dikke fractie digestaat met mest 33 37 35

gedroogd digestaat zonder mest 24 25 24,5

gedroogd digestaat met mest 24 24 24

dunne fractie digestaat zonder mest 42 50 46

dunne fractie digestaat met mest 48 60 54
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is het belangrijk om te vermelden dat reeds tijdens de (co-)
vergisting de Ne-fractie3 grotendeels worden omgezet naar 
de Nm-fractie4. Het is dan ook vooral het aandeel Nm in het 
digestaat dat bepalend zal zijn voor de bemestingswaarde.

Voor gft- en groencompost zijn de werkingscoëfficiënten 
afgeleid uit veldproeven (zie Tabel 7). 

tabel 7 Werkingscoëfficiënten voor stikstof voor gft- en 
groencompost.

werkingscoëfficiënt

N 10 %

P 50 %

K 80 %

ecologische en economische 
voordelen digestaat
Enkele jaren geleden berekende Vlaco de economische en 
ecologische voordelen van groen- en gft-compost. In 2011 
namen we de voordelen van digestaat onder de loep. We 
deden dit in het kader van graskracht. De resultaten hiervan 
worden meegenomen in het economische en ecologische 
model dat de Universiteit Hasselt opmaakt.

Tabel 8 geeft de gemiddelde inputmix over alle co-vergisters 
in Vlaanderen weer. 

Uit de karakterisatie van de eindproducten (zie hierboven) 
blijkt dat digestaat en gedroogd digestaat duurzame 
organische producten zijn die nutriënten leveren en ook 
organische stof bevatten. Dit is de basis voor de berekening 
van de voordelen. We bekeken zowel een ecologische als de 
economische impact van het gebruik van digestaat. 

3  Ne (gemakkelijk mineraliseerbare organisch gebonden stikstof): Dit is de 
stikstof die ingebouwd is in de gemakkelijk afbreekbare organische stof. Deze 
traagwerkende stikstof wordt gemineraliseerd in de periode tot één jaar na 
aanwending of tijdens de bewaring.

4  Nm (minerale stikstof): Dit is de stikstof die aanwezig is onder minerale 
vorm. Deze snelwerkende fractie omvat voornamelijk stikstof onder de vorm 
van ammonium. In de bodem wordt het omgezet tot nitraat en is daardoor 
gemakkelijk opneembaar door de planten.

ecologisch
Voor de berekening beschouwen we nutriënten uit 
digestaat als vervanging voor de nutriënten uit kunstmest. 
Wettelijk gezien is dit niet volledig correct, maar bij 
dergelijke duurzaamheidsberekeningen is dit een gangbaar 
uitgangspunt. Bij de bepaling van de ecologische impact 
bepalen we de besparing op broeikasgasemissies door 
digestaat of thermisch gedroogd digestaat te gebruiken als 
vervanger van nutriënten uit kunstmest. De emissies van 
broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van kunstmest 
zijn de volgende: 

• CO2 emissies uit fossiele brandstoffen gedurende 
productieproces;

• CO2 emissies van gasgebruik voor ammoniumproductie;

• bij de productie van N-meststof: de N2O emissies van 
salpeterzuur productie.

Tabel 9 geeft de emissies weer. 

In Tabel 10 worden de vermeden emissies aan broeikasgassen 
voor digestaat en thermisch gedroogd digestaat berekend.  
1 ton digestaat vermijdt 15,4 kg CO2-emissies uit kunstmest. 
1 ton thermisch gedroogd digestaat vermijdt 56,6 kg CO2-
emissies uit kunstmest. 
Om de totale besparing van de sector te berekenen gaan we 
uit van een jaarlijkse productie van 600.000 ton ruw digestaat 
en 24.000 ton gedroogd digestaat. Van deze hoeveelheden 
wordt 75 % in de landbouw afgezet. Zo realiseert de sector 
een jaarlijkse besparing van 8.000 ton CO2 door digestaat 
en thermisch gedroogd digestaat te gebruiken in plaats van 
kunstmest. In 2012 zal Vlaco deze totale afzetcijfers verder 
verfijnen.

Naast digestaat produceert de vergistingssector uiteraard 
ook biogas dat omgezet wordt in groene energie. Ook dit 
levert een besparing op broeikasgasemissies op, maar deze 
zijn nog niet begroot. In het kader van Graskracht bepaalt 
Universiteit Hasselt deze bijdrage van de vergistingssector.

onderzoek naar gebruik van eindproducten
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tabel 8 De gemiddelde inputmix voor co-vergisting in 
Vlaanderen (2010).

organisch-
biologisch 

bedrijfsafval
mest

sec . grond-
stoffen

energiege-
wassen

% 61,8 17,3 4,6 16,2

tabel 9 Emissie van CO2 equivalenten bij productie van 
kunstmest (bron: Waste Magangement Options 
ans Climate Change1). 

co2 equivalenten (kg/kg element) eu gemiddelde

N 5,29

P2O5 0,52

K2O 0,38

1  AEA Technology, 2001, Waste Magangement Options ans Climate Change.
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economische waardering
nutriënten
Er zijn heel wat verschillende soorten kunstmest op de 
markt. Deze soorten worden getypeerd door de grondstoffen 
ammonium, ureum, KAS en fosfor. We gebruiken hier 
de drie meest gangbare types van kunstmest, namelijk: 
K-kunstmest (Kaliumchloride, 60 % K2O), N-kunstmest 
(Kalkammonsalpeter) en P-kunstmest (Tripelsuperfosfaat). 

Afhankelijk van het type kunstmest bestaan de productie-
kosten uit andere aspecten:

• N-kunstmest: Stikstof wordt uit de lucht gebonden aan 
waterstof uit aardgas. De gasprijs heeft daarom een grote 
invloed op de productiekosten. En dus ook op de prijzen 
van de grondstoffen voor deze meststoffen, namelijk 
ammoniak en ureum.

• P-kunstmest: Fosfaat wordt gewonnen uit fosfaathoudend 
gesteente. Op veel winplaatsen daalt het fosfaatgehalte van 
het gewonnen gesteente, waardoor de productiekosten 
hoog oplopen. De schaarse fosfaatmijnen in de wereld 
dreigen uitgeput te geraken.

• K-kunstmest: Kalium komt in grote hoeveelheden voor in 
steenzoutlagen. Het zuiveren van de kalizouten tot potas 
(K2O) en omzetting tot bv. kaliumsulfaat en andere meststof 
magnesiumsulfaat kost relatief veel energie, waardoor 
ook hier de energieprijs een belangrijke rol speelt in de 
productiekosten. De belangrijkste productielanden zijn 
Canada, Rusland en Duitsland (12 %-als enige in Europa). 
Naast de toenemende vraag zijn transportproblemen bij 
een Russische mijn, waardoor het aanbod stagneerde, 
een reden voor de oplopende prijzen.5

Tabel 11 geeft de prijzen van kunstmest weer. 

5  Economische marktanalyse van de verwerking van (deelstromen) van groen- en 
gft-afval met voorstel van beleidsaanbevelingen, MIPLAN en KPMG in opdracht 
van OVAM, september 2009.

tabel 11  Prijzen kunstmest juni 2008 – februari 2009

n-kunstmest
euro/ton

p-kunstmest
euro/ton

K-kunstmest
euro/ton

2008 373 901 625

2009 339,5 816,5 756,5

Op basis van de werkzame hoeveelheden (zie Tabel 10) en 
de prijzen van kunstmest in 2009 (Tabel 11) komen we zo 
tot een vervangingswaarde voor kunstmest van digestaat 
van € 6,35 per ton digestaat en € 45,98 per ton thermisch 
gedroogd digestaat. 

Waarde van de koolstof in de diverse producten
We berekenden ook de waarde van de stabiele organische 
stof in de diverse producten. We rekenen dat 1 kg organische 
C € 0,17 waard is. Deze waarde halen we uit het begeleidend 
document van BGK en is gebaseerd op de kostprijs van 
grasland als maatregel om het organische stofgehalte van de 
bodem verhogen.

Waarde eos 
(€/ton)

gft-compost 37,5

groencompost 28,5

digestaat zonder mest 4

digestaat met mest 6

biothermisch gedroogde meststof op basis 
van organisch-biologische afvalstromen 43

gedroogd digestaat met mest 85

dikke fractie digestaat zonder mest 38

Dit brengt de totale economische vervangingswaarde op 
€ 11,45 /ton digestaat en € 130,98 /ton gedroogd digestaat.

tabel 10 Nutriënteninhoud digestaat en thermisch gedroogd digestaat en bijhorende vermeden emissies broeikasgassen voor 
de productie equivalente hoeveelheden kunstmest.

 digestaat thermisch gedroogd digestaat

 
totaal 

(kg/ton)
Wc

werkzaam 
(kg/ton)

kg co2 
equivalenten/ton

totaal 
(kg/ton)

Wc
werkzaam 
(kg/ton)

kg co2 
equivalenten/ton

N 4,6 0,5 2,3 12,2 23,2 0,25 5,8 30,7

P2O5 4,0 1 4,0 2,1 34,8 1 34,8 18,1

K2O 3,2 0,95 3,0 1,2 21,7 0,95 20,6 7,8

 15,4 56,6
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nutriëntenoverlegplatform
Ondernemers, overheid & onderzoekers bundelen 
hun krachten in een nutriëntenoverlegplatform 
om van Vlaanderen een topregio te maken inzake 
efficiënte nutriëntenvalorisatie. De doelstellingen 
tegen eind 2012 zijn:

• Grondige inventarisatie van de hoeveelheden 
beschikbare nutriënten, afzetmogelijkheden, 
recuperatiemogelijkheden, etc.

• Formuleren van mogelijke knelpunten en 
beleidsmatige voorstellen ter ondersteuning van 
innovatieve praktijken 

De lange termijndoelstellingen van het nutriënten-
overlegplatform zijn:

• De in Vlaanderen beschikbare nutriënten 
maximaal recycleren, met in eerste instantie 
maximaal hergebruik binnen de Vlaamse 
economie (zelfvoorzienigheid) en in tweede 
instantie vermarkten door export van nutriënten.

• Nutriënten efficiënter aanwenden.

• Succesvolle Vlaamse kennis en technologie op 
het gebied van recuperatie en opwerking tot 
grondstoffen maximaal valoriseren in binnen-en 
buitenland.

Eind 2012 zullen de eerste resultaten van het platform 
gecommuniceerd worden. Vlaco maakt deel uit van 
de kern- en stuurgroep.

dupoco
Het ‘bekt’ wat moeilijk maar deze naam dekt een hele 
lading: De ontwikkeling van duurzame potgrond op basis van 
groencompost en andere lokaal geproduceerde duurzame 
secundaire grondstoffen. 
Eén van de taken van Vlaco is het bevorderen van de afzet van 
Vlaco-compost. Samen met de compostproducenten zoeken 
we mogelijkheden om naast Vlaco-compost ook kwaliteitsvolle 
en duurzame compostproducten te ontwikkelen en aan te 
bieden.
Vlaco schreef daarom dit onderzoeksproject samen met 
Peltracom, Renovius/Bionerga, Imog, Igean en Proefcentrum 
voor Sierteelt en diende dit in bij het Milieu-en energie 
Innovatie Platform (MIP). 

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een 
kwaliteitsvolle en duurzame universele potgrond die in 
tuincentra, winkelketens en bij particulieren gebruikt wordt.

De insteek is enerzijds alternatieve lokaal beschikbare 
en geproduceerde duurzame grondstoffen, waaronder 
groencompost, te identificeren, te karakteriseren en te 
evalueren op hun toepasbaarheid in de potgrondproductie, 
mogelijk ter vervanging van veen. Gedroogd digestaat zal 
bekeken worden als een secundaire grondstof die nutriënten 
kan aanreiken. Anderzijds zal een praktisch haalbare 
kwaliteitsopvolging en -normering in het kader van een 
integrale ketenbewaking worden ontwikkeld voor zowel de 
grondstoffen als de potgrondmengsels, bestemd voor de 
hobbymarkt.
Het totale onderzoek bestaat uit vijf pijlers: 

• literatuurstudie en kenniswerving, 

• wetenschappelijke proefopzet, 

• de vertaling naar de praktijk met kosten-batenanalyse,

• ontwikkeling van een kwaliteitsopvolging 

• onderzoek naar de manier van in de markt zetten (promotie 
en sensibilisering).

In de proefopzet testen we de teelt – en productietechnische 
haalbaarheid van verschillende alternatieve duurzame 
potgrondmengsels in de praktijk en deze zullen op hun 
intrinsieke kwaliteitskenmerken en op hun invloed op de 
kwaliteit van de planten beoordeeld worden. Belangrijke 
aandachtspunten ten aanzien van de grondstoffen en 
substraten zijn de chemische en fysische stabiliteit, de vaak 
wisselende samenstelling van de secundaire grondstoffen 
en de hoeveelheid waterbuffer. We beoordelen daarbij 
op fysische, chemische én biologische kwaliteit maar 
ook op commerciële kwaliteit (van zowel de potgrond als 
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de plant in de pot). In het project worden de volgende 
grondstromen getest: koffiegruis, cacaodoppen, miscanthus, 
vlas, groencompost, gft-compost, kokosvezel en –gruis en 
schorscompost.

De benadering voor een veilig, stabiel en kwaliteitsproduct 
voor de hobbymarkt is op dit moment minder integraal en 
uitgesproken dan die voor professionele potgronden. Met 
dit onderzoeksproject streven we ernaar een duurzame 
én gegarandeerd kwaliteitsvolle hobbypotgrond te maken, 
met een maximaal percentage hernieuwbare en duurzame 
grondstoffen.

We sluiten het project af met een grondig onderzoek naar 
promotie en sensibilisering van duurzame potgronden. 
Gebruik van het eindproduct is een essentiële stap om de 
materialenkringloop te sluiten. Duurzame potgrond moet 
vanzelfsprekend worden. Er is bij elke actor (producent, 
tussenhandelaar, eindgebruiker …) een mentaliteitswijziging 
nodig. En dit bereiken we door per actor met een andere 
aanpak te benaderen. Een uitgebreid marktonderzoek zal 

ons meer zicht geven op het gewenste imago, doeltreffende 
sensibilisering en promotie. 

Vlaco startte in november met het tweejarig project. De 
proeven starten in de lente van 2012 en lopen tot 2013. Het 
eindrapport zal gepubliceerd worden in 2014.

afzetmarkten van compost en digestaat 
afzet 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 2011 vond 368.757 ton compost de weg naar de Vlaamse 
bodem (Figuur 12). Dit is een toename ten opzichte van 
2009 en zet de stijgende lijn van voorgaande jaren opnieuw 
verder. Dit is vooral te wijten aan de toenemende afzet van 
groencompost. Er is 108.886 ton gft-compost en 259.871 ton 
groencompost afgezet.

Het is voor de composteerders belangrijk om steeds een 
voorraad te hebben om piekmomenten in het volgende 
voorjaar en het najaar op te vangen. De composteerders 
hebben in 2011 uit hun voorraad geput om aan de vraag te 
voldoen (Figuur 13). Op heel wat composteringssites is de 

opslagruimte van de compost of compostproducten echter 
beperkt. De compostverkoop is het grootst in het voorjaar 
en in het najaar. Gedurende de winter en in mindere mate 
ook de zomer bouwt men een stock van compost op. De 
oplossing bestaat erin de prijs te differentiëren naargelang 
het seizoen. Sommige afnemers beschikken bijvoorbeeld 
zelf over opslagcapaciteit. In de winterperiode kunnen zij de 
compost goedkoper afnemen.

1998
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figuur 12 Evolutie van de afzet van compost tot 2011.
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afzetmarkten
Tabel 12 geeft een overzicht van de belangrijkste compost-
afnemers. Deze gegevens zijn ook afgebeeld in Figuur 14.

tabel 12 Een overzicht van de belangrijkste compostafnemers.

compostafnemers ton

Potgrondfabricanten 37.015

Grondopmengers 85.202

Andere grootafnemers 88.768

Tuinaannemers 48.439

Openbare groenvoorziening 26.071

Particulieren 51.265

Boomkwekerij en sierteelt 8.140

Tuinbouw 2.679

Akkerbouw 7.529

Fruitteelt 398

Stortafdek 0

Biotechnische toepassingen 0

Export 13.250

De groenvoorziening (34 %) en de grootafnemers zoals 
grondopmengers (23 %) domineren traditioneel in de 
compostafname. Grondopmengers zijn zich steeds meer 
bewust dat compost een bron is van stabiele organische stof en 
hierdoor kunnen ze teelaarde van hoge kwaliteit aanbieden. 
Grootafnemers nemen grote hoeveelheden compost ineens 
af en zijn vaak minder seizoensgebonden en vormen dus een 
interessante schakel in een gedifferentieerde compostafzet. 
Voor compostproducenten zijn dit ‘gemakkelijke’ klanten die 
grote bestellingen doen. 
Opvallend is dat het compostgebruik door de tuinaannemers 
toenam met 31 % ten opzichte van 2010, namelijk van 
36.813 ton naar 48.439 ton (zie Figuur 15). Opnieuw neemt 

de afzet naar de openbare groenvoorziening toe, met 11 % 
zelfs (zie Figuur 16). 
Compostgebruik door boom- en sierkweek nam ook toe met 
26 % van 6.467 ton naar 8.140 ton (zie Figuur 17).
De export van compost nam opnieuw toe ten opzichte van 
2010. 
Tussen groencompost en gft-compost zit er weinig tot geen 
verschil in de bestemming ervan (zie Figuur 18 en Figuur 19).  

figuur 14 Procentuele verdeling van de afzetmarkten voor 
Vlaco-compost in 2011.

figuur 16 Evolutie compostgebruik door openbare 
groenvoorziening.

afzetmarkten van compost en digestaat
4vervolg: afzet compost

figuur 13 Verloop van de afzet gedurende 2011. 

figuur 15 Evolutie compostgebruik door tuinaannemers.

■ potgrondfabricanten      ■ grondopmengers     ■ andere grootafnemers     

■ GROENVOORZIENING     ■ LAND & TUINBOUW      ■ ANDERE      ■ EXPORT
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figuur 17 Evolutie van compostgebruik door boom-en sierteelt.

figuur 18 Afzetmarkten voor groencompost.

figuur 19 Afzetmarkten voor gft-compost.

afzet andere producten
Vlaco vzw volgt alle processen en producten op van bedrijven 
die organisch-biologisch afval op een biologisch manier 
verwerken. De co-vergisters en co-verwerkers hebben een 
groot gamma aan producten (Tabel 13). Het ruwe digestaat 
van de vergister kan rechtstreeks worden afgezet, maar wordt 
meestal ook nog op verschillende manieren nabehandeld 
(Figuur 20).

tabel 13 Naamgeving van digestaat- en co-producten.

naamgeving andere producten 

digestaat

dunne fractie digestaat

dikke fractie digestaat

effluent na biologische zuivering van dunne fractie digestaat

concentraat na filtratie dunne fractie digestaat

thermisch gedroogd digestaat

biothermisch gedroogde OBA-mest

biothermisch gedroogd organisch bodemverbeterend middel

Enkele producten die ontstaan door de nabehandeling van ruw dige-
staat. Vlnr: ruw digestaat, effluent en dikke fractie digestaat.

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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Vlaco deed een bevraging bij de leden naar hun afzetmarkten 
voor hun verschillende digestaatproducten (Figuur 21). De 
digestaatproducten worden geëxporteerd en in land- en 
tuinbouw gebruikt.

figuur 21 Afzetmarkten voor de verschillende digestaat-
producten.

 

In november 2011 organiseerde IE-net (het vroegere 
technologisch instituut van het KVIV) een studiedag over 
een nieuwe generatie meststoffen. OVAM en Vlaco vzw 
verzorgden op deze studiedag een presentatie over compost 
en digestaat als duurzame grondstoffen voor de biologische 
kringloop. 

In dezelfde maand organiseerde het project Graskracht 
een studiedag. Vlaco vzw verzorgde op deze studiedag een 
presentatie over de gebruiksmogelijkheden van digestaat. 
We stelden er de veldproeven voor waarin diverse digestaten 
gebruikt zijn bij aardappelteelt.

afzetmarkten van compost en digestaat
4vervolg: afzet andere producten

figuur 20 Biologische verwerking van organisch-biologische afvalstoffen (oba): tussen- en eindstromen van biologische verwerking.
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op zoek naar duurzame potgrond!

Eén van de taken van Vlaco is 
het bevorderen van de afzet van 
Vlaco-compost. Samen met de 
compostproducenten zoeken we 
mogelijkheden om naast Vlaco-
compost ook kwaliteitsvolle en 
duurzame compostproducten te 
ontwikkelen en aan te bieden. 

Stap voor stap verkent onze sector de mogelijkheden in 
productdifferentiatie. Meerdere producten op basis van 
compost aanbieden verbreed en versterkt immers het 
klantenbestand. 
Traditioneel is veen een belangrijk bestanddeel van 
potgrondmengsels. Veen is helaas een eindige grondstof 
die niet duurzaam is. Er zijn alternatieven, maar deze zijn 
nog niet goed ingeburgerd of voldoen niet aan de vereiste 
kwaliteit. Tenslotte heeft veen uitstekende fysische, 
chemische en biologische eigenschappen voor het gebruik 
in potgrond. Het is niet gemakkelijk om veen zomaar uit 
potgrond weg te laten.

Uit verschillende proeven rond compostgebruik blijkt dat 
compost een onderdrukkend effect heeft op aantasting 
door bepaalde ziektes en tevens de opbrengst en kwaliteit 
positief beïnvloedt. Compost is ook een belangrijk 
bestanddeel van substraten, die van een organische 

meststof voorzien zijn om voor een snelle mineralisatie 
te zorgen door het inbrengen van microbieel leven. Een 
belangrijke eigenschap is dat Vlaco-compost gegarandeerd 
vrij is van plantenziektes en onkruidzaden. 

Naast compost ging DuPoCo ook op zoek naar andere 
secundaire en/of lokale grondstoffen die naast compost 
veen kunnen vervangen. Miscanthus, houtvezel, vlas, 
cacaodoppen, koffiegruis, schorscompost, kokosvezel… 
werden allemaal geanalyseerd op verschillende parameters 
waaronder EC, pH, nutriënten, enzovoort. Uit deze analyses 
kiezen we verschillende mengsels en die worden opnieuw 
geanalyseerd en ondergaan de kiemproef 
met waterkers. Belangrijk is hierbij dat 
de mengsels voldoen aan de wettelijke 
eisen. Uit deze mengsels worden de beste 
scorende gekozen en verder gebruikt in 
de plantproeven. De resultaten hiervan 
verwachten we eind 2013.
De benadering voor een veilig, stabiel en 
kwaliteitsproduct voor de hobbymarkt is op 
dit moment minder integraal en uitgesproken 
dan die voor professionele potgronden. Met 
dit onderzoeksproject streven we ernaar een 
duurzame én gegarandeerd kwaliteitsvolle 
hobbypotgrond te maken, met een maximaal 
percentage hernieuwbare en duurzame 
grondstoffen. 

marketing resulteert in 
afzet van compost Vlaamse Compostorganisatie vzw
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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.

In 2011 participeerde Vlaco op enkele landbouwbeurzen 
zoals de Internationale Werktuigendagen in Oudenaarden. 
Vlaco koos een grote tent (100 m²) in de buurt van de 
demonstratievelden. Op die demonstratievelden strooit men 
compost op de demovelden. 
PlattelandsTV kwam langs om een reportage te maken. Deze 
kan u bekijken in de mediagalerij op onze website www.
vlaco.be.
Op Agriflanders werkten we samen met andere bedrijven om 
een landschapstuin te presenteren in één van de hallen.

mestdecreet
Eind 2010 liep MAP3 af en keek de landbouw en de 
volledige composteringssector reikhalzend uit naar 
MAP4. Nou ja, reikhalzend… (Figuur 1 en Figuur 2) In 
februari 2011 werd dan eindelijk MAP4 voorgesteld 
door de VLM. Er zijn opmerkelijke veranderingen. 
De landbouwer maakt een keuze tussen een 
systeem van werkzame N, waarbij voor compost een 
werkingscoëfficiënt van 15 % is voorgesteld. Dit is eerder 
hoog, maar biedt toch wel wat mogelijkheden. Met de 
vrijstelling van 50 % van de P in compost (50 % van de 
P is grondgebonden P) is een belangrijke mogelijkheid 
gecreëerd voor de land- en tuinbouwers om gft- en 
groencompost toe te passen in functie van goede 
landbouwpraktijk, ten voordele van de landbouw. De 
waarde van compost als bodemverbeteraar wordt 
gehonoreerd in dit nieuwe Mestactieprogramma.
Verder heeft Vlaco gewezen op het compromis met de 
mestbank over het transport van gft- en groencompost, 
dat reeds in 2008 werd bereikt, maar nog altijd niet is 
gerealiseerd. 
Vlaco houdt blijvend de vinger aan de pols.
Vlaco verwerkte de nieuwe regelgeving in een 
uitgebreid artikel in Vlacovaria en op de website. 
Ook de regelgeving voor digestaatproducten werden 
vertaald in een begrijpelijke folder.

afzetcijfers

figuur 22 De evolutie in compostafzet naar land- en tuinbouw.

4vervolg
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figuur23 Compostgebruik in de land- en tuinbouw.

professionele en particuliere 
groensector
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.

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’. Het tuinprogramma ‘Tuindromen 
met Mark’ op Vitaya bereikte heel wat kijkers. Mark 
Demesmaeker is een trouwe aanhanger van compostgebruik 
en verwijst de kijkers door naar de brochure en onze website. 
Verder schrijft Vlaco regelmatig artikels die in hobbypers 
verschijnen. 

Op Agriflanders werkten we samen met andere bedrijven 
om een landschapstuin te presenteren in één van de 
hallen. Daar toonden we compostgebruik enerzijds voor 
de landbouw maar ook voor de tuinaannemers. Ook rond 
digestaatproducten verschaffen we steeds meer informatie. 
Verder is het traject rond zakken compost en potgrond vooral 
gericht op particulieren en professionele groensector. 
Technigreen is een ontmoetingsdag  voor alle tuinaannemers, 
tuinarchitecten, studiebureaus, handelaars en gemeentelijke 
groen – en technische diensten.
Het thema van 2011 is de kwaliteit van de grondstoffen 

voor sportvelden en groene ruimten. Hierbij verstaat men 
onder bouwmaterialen: zand, teelaarde, toplaagsubstraat 
sportvelden, bomenzand, materiaal voor onderbouw en  
verschillende kunstgras tapijten, polyuretaan … grind, lava, 
compost, substraten voor beplanting, beton, asfalt, recyclage 
materiaal ... Vlaco gaf een presentatie over de kwaliteit en 
het gebruik van compost.

compost en potgrond in zakken
In seizoen 2010-2011 zetten de Vlaco-leden 50.000 zakken 
compost en 20.000 zakken duurzame potgrond af naar 
hoofdzakelijk tuinaannemers, openbare groendiensten en 
particulieren. In seizoen 2011-2012 startte men met 40.000 
zakken. 
Deelnemers in dit project zijn tot op heden Igean milieu 

■ boomkwekerij en sierteelt      ■ tuinbouw     ■ akkerbouw      ■ fruitteelt 
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en veiligheid, IOK Afvalbeheer, IMOG, Bionerga en Van 
Gansewinkel met groencompost en Ecowerf met gft-
compost. IOK Afvalbeheer en IMOG verdelen ook potgrond 
in hun werkingsgebied. 
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. De kleurrijke zakken zijn ook mooi om te zien!

afzetcijfers
De groenvoorziening blijft al enkele jaren redelijk stabiel 
maar een lichte stijging is waarneembaar (Figuur 24). 
Vlaco vzw is ervan overtuigd dat een verdere uitbreiding in 
compostproducten deze stijging blijft stimuleren (Figuur 25).

figuur 24 De groenvoorziening blijft al enkele jaren redelijk 
stabiel maar een lichte stijging is waarneembaar.

figuur 25 Compostgebruik in de groenvoorziening.

grootafnemers
Tuinturf, compost, klei, kalk, turfstrooisel en zand zijn 
de voornaamste bestanddelen van universele potgrond. 
Potgrond wordt meestal verrijkt met meststoffen, 
sporenelementen 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 vruchtbaarheid 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. De compostafzet naar 
de grootafnemers blijft licht stijgen in 2011. Een positieve en 
vooral milieuvriendelijke trend (Figuur 26 en Figuur 27)!

afzetcijfers 

figuur 26 De compostafzet naar de grootafnemers blijft 
licht stijgen in 2011. Een positieve en vooral 
milieuvriendelijke trend!

figuur 27 Compostgebruik in de grootafnemers.

marketing resulteert in afzet van compost
4vervolg
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doelgroepen
Vlaco vzw communiceert met iedereen die te maken 
heeft met de grote of kleine kringloop van het organisch-
biologisch afval: compostmeesters, lesgevers, gemeentes, 
intergemeentelijke verenigingen, professionele verwerkers, 
particuliere en professionele compostgebruikers en 
gebruikers van co-producten, 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 …
Daarom geven we onze boodschap ook door aan 
sectororganisaties en overkoepelende verenigingen. Vlaco 
vzw benut elke mogelijkheid om alle doelgroepen te bereiken.

boodschap
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.

Afval is grondstof, tuinresten zijn bouwstenen. Via een 
netwerk van intergemeentelijke verenigingen, gemeenten, 
compostmeesters promoten we kringlooptechnieken. 
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. 

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 
afval te brengen naar een compostering en dan ineens Vlaco-
compost mee te nemen sluit men mee de milieuvriendelijke 
en duurzame kringloop.

Het sluiten van de kringloop is ook belangrijk voor de 
eindproducten van co-verwerking. Het gamma co-producten 
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. Deze producten zijn 
complementair aan Vlaco-compost als bodemverbeteraar.
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In 2011 lanceerde Vlaco vzw de nieuwe website. De 
zes oude Vlaco-websites zijn grondig onder handen 
genomen. Deze zijn nu gereduceerd tot één website: 
www.vlaco.be, die opgebouwd is rond de vier thema’s: 
Vlaco, professionele verwerking, compostgebruik, 
thuiscomposteren en kringlooptuinieren. De oude 
webadressen (zoals onder andere www.tuingrond.
be en www.compost.be) linken nu door naar www.
vlaco.be. De info die op de oude sites stond, wordt 
de komende maanden geleidelijk aan vernieuwd 
en ondergebracht op het nieuwe www.vlaco.be. 
Deze grondige opfrissing verbetert aanzienlijk de 
gebruiksvriendelijkheid voor de surfer. 
Vanaf midden juni beschikken we over één enkele, 
gebruiksvriendelijke, vlot leesbare en community-
gerichte website, die u gemakkelijk info en digitaal 
materiaal ter beschikking stelt.

evaluatie Website
Sinds juli 2011 ontving onze website 39.440 bezoeken 
waarvan 28.650 unieke bezoekers! 73 % zijn nieuwe 
bezoekers en 27 % terugkerende bezoekers. Gemiddeld 
bekeek een bezoeker 4 pagina’s per bezoek en bleef 3 min 
op onze website rondsurfen. Dit zijn voor een lancering 
uitstekende cijfers.

Hoe vindt men onze website? Hoofdzakelijk via de klassieke 
zoekmachines en via doorverwijzingen van andere websites 
(Figuur 30). Verrassend zijn dit websites van tuininformatie 
zoals : Tuinadvies.be; Detuingids.be; Tuinadvies.nl; Groen.net; 
Avevewinkels.be.
Bij de zoekmachines zoekt men vooral op volgende woorden 
en komt dan bij ons terecht: Vlaco; Compost; Composteren; 
Compost kopen; Vlaco compost. Via de publicaties werden 
reeds 256 bestellingen gedaan (op 10 maanden).

figuur 28 De meest populaire pagina’s zijn aangeduid met een 
rode pijl (het aantal pageviews).

figuur 29 De surfer vindt onze website voornamelijk via 
zoekmachines en via tuin-websites.

technoKid(t)s
Dit is een e-learning project dat op initiatief van Hogeschool 
West-Vlaanderen tot stand kwam binnen het actieplan ‘We-
tenschapsinformatie en Innovatie van de Vlaamse Gemeen-
schap’. Technokidts wil de jeugd sensibiliseren inzake weten-
schap en technologie, en geeft pedagogische, didactische en 
technologische ondersteuning aan leerkrachten secundair 
onderwijs om bij leerlingen interesse op te wekken voor 

communicatie-duizendpoot
4vervolg

■ via zoekmachines      

 ■ doorverwezen 

     via andere websites      

■ via directe url
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technologie en wetenschap door middel van multimediale 
cd-roms die in de klas kunnen worden gebruikt.
Informatieverstrekking is een stevige pijler is binnen de 
werking van Vlaco vzw ook naar kinderen en jongeren toe. 
Afvalverwerking is een maatschappelijk relevant item en heeft 
een wetenschappelijke en technologische basis. Daarom is 
de Hogeschool West-Vlaanderen er van overtuigd dat het 
item ‘compost’ past binnen de Technoki(d)ts -doelstellingen 
(‘Compost, de materialenkringloop van organisch-biologisch 
afval’). Het thema ‘Compost’ misstaat zeker niet binnen 
deze reeks van multimediale cd-roms met een interactieve 
benadering van wetenschappelijke onderwerpen.  

een greep uit de activiteiten 
met de sector
In het kader van productdifferentiatie en hernieuwing/
bevestiging van de engagementsverklaring ging de 
Vlaamse compostsector in mei op bezoek bij twee 
groencomposteerders in Nederland. Dit bezoek motiveerde 
enerzijds onze sector om nieuwe producten op basis van 
compost te ontwikkelen en anderzijds de voorzetting van 
het engagement om compost op een correcte manier in de 
markt te zetten.
De Branchevereniging voor Organische Reststoffen (BVOR) 
heette ons welkom en schetste de sector in Nederland. 
Daarna bezocht de groep het groencompostering Van Iersel 
en groencompostering Den Ouden. Het volledige verslag kon 
u lezen in de Vlacovaria van juni.

De Nederlandse BVOR organiseerde in juni 2011 voor de 
achtste keer de Demodagen bij Reijnders Groenrecycling 
BV in Roermond. De Demodagen zijn uniek omdat alle 
getoonde machines in werking zijn. Verschillende bedrijven 
demonstreerden machines en toebehoren die bij het 
bewerken en verwerken van groenafval worden gebruikt 
zoals shredders, chippers, omzetmachines en zeven. Voor de 
bezoekers werden beide dagen rondleidingen georganiseerd. 
In de hal waren er, behalve de demonstrerende bedrijven, ook 
vele andere exposanten die producten of diensten leveren 
die een link hebben naar de wereld van de groenverwerking. 
Dit jaar was het thema ‘groen geeft energie’ omdat het 
gastbedrijf enerzijds groenafval verwerkt tot compost en 
anderzijds houtachtig materiaal bewerkt tot biomassa. Vlaco 
ging er op bezoek samen met haar leden.

financieel verslag
De financiële middelen van Vlaco vzw zijn afkomstig van enerzijds de lidmaatschapsbijdrage en anderzijds de werkingsbijdragen, 
van zowel de OVAM, de intergemeentelijke verenigingen als de privé-verwerkers. Van bij de oprichting is gestreefd naar een 
evenwichtige verhouding OVAM / leden- producenten&intercommunales. De kosten omvatten ook voorzieningen voor 2012 
en sociaal passief.

tabel 14 Resultatenrekening 2011.

Kosten (in euro) opBrenGsten (in euro)

Personeel (bezoldigingen, ...) 71.1051 Lidmaatschapsbijdrage klasse 1 (OVAM) 59.494

Kantoor + technische uitrusting 75.912 Lidmaatschapsbijdrage klasse 2,3 e.a. 101.831

Marketing 67.108 Werkingsbijdrage klasse 1 (OVAM) 500.478

Vergoedingen aan derden 39.470 Werkingsbijdrage klasse 2 en 3 + toegetreden leden (producenten) 518.831

Labo-analyses 195.470 Werkingsbijdrage Cel Thuiscomposteren 102.289

Onderzoek 57.053

Preventie thuiscomposteren 147.703 Bijdragen projecten, promotiemateriaal, studiedagen e.a. 40.139

Communicatie 46.336

Andere kosten 2.488 Financiële opbrengsten & recuperatie kosten 23.650

Totaal 1.342.591 Totaal 1.346.712
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veel graantjes maken een groot brood

jaarvergadering 2011

Na de jaarvergadering, was er in de namiddag traditioneel 
een Vlaco-symposium. In 2011 stond dit in het teken 
van de producten die geproduceerd worden in de 
materialenkringloop van organisch-biologisch afval. 
Het nuttig gebruik van deze duurzame producten als 
meststof, bodemverbeteraar, als grondstof voor substraten 
of als bouwsteen is cruciaal. Vlaco investeert hier in, want 
enkel een kwaliteitsvol, nuttig product zorgt voor het sluiten 
van de materialenkringloop. We beklemtonen de voordelen 
naar nutriënten, koolstof, water, energie en bodem en dit 
voor elke eindgebruiker. Dit betekent soms dat het product 
nog verder gedifferentieerd moet worden en dat in de 
productie ervan op maat van de klant moet worden gedacht. 
Lieven Delanote van PCBT toonde aan dat Vlaco-compost 
een veel gebruikte en gegeerde bodemverbeteraar is in de 
biolandbouw. 

Compostproducenten zijn geen afvalverwerkers (meer), 
ze profileren zich meer en meer als producenten van 
duurzame secundaire grondstoffen, de compostproducten. 
Differentiatie in producten betekent een verbreding van 
het klantpotentieel en een verbetering in de marktpositie, 
volgens Philip Peeters van Bionerga.
Volgens Biogas Boeye is vergisting meer dan het 
verwerken van organisch-biologisch afval en mest tot een 
eindproduct. Sofie Boeye legde uit hoe de materialen- en 
nutriëntenkringloop op hun bedrijf wordt toegepast, in 
evenwicht met energierecuperatie. Ze beklemtoonde het 
belang van kwaliteitsvolle verwerking en eindproducten. 
Voor de producenten is het belangrijk dat dit gegarandeerd 
is via de Vlaco kwaliteitsopvolging.
De groeiende dataset van Vlaco bevat informatie over de ver-
schillende eindproducten van de vergisting, de samen stelling 
(landbouwkundige waarde, milieukundige parameters), ei-
genschappen als meststof of bodem verbeterend middel, de 
wettelijke normen alsook de gebruiksmogelijkheden van-
daag de dag en in de toekomst. Wim Vanden Auweele gaf 
een overzicht.

vlaco vzW

dagelijks team
Kristel Vandenbroek is algemeen coördinator. 
Elfriede Anthonissen, Kristof Van Stichelen, Marianne 
Goossens, Barbara Hoekstra, Gerrit Van Dale, Wim Vanden 
Auweele, Elke Vandaele, Ingrid Vandenbroucke en Jonas 
Naveld nemen dagelijks het hooi op de vork. Stijn Vermoens 
verliet Vlaco vzw in maart 2011 en werd vervangen door 
Jonas Naveld.

het dagelijks team van vlaco vzw . vlnr: Kristof Van Stichelen, Marianne Goossens, Gerrit Van Dale, Barbara Hoekstra, Elfriede 
Anthonissen, Kristel Vandenbroek, Elke Vandaele, Ingrid Vandenbroucke, Jonas Naveld en Wim Vanden Auweele.
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dagelijks bestuur
Het Dagelijks Bestuur, in 2011 bestaande uit Luc Vanacker 
(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 2011 drie maal samengekomen.

raad van bestuur
De Raad van bestuur heeft zes maal vergaderd. De Raad 
van bestuur bestond in 2011 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), Pieter Vandenberghe (IVVO), Isabelle Van De 
Populiere (IMOG), Ludo Vandoninck (BioEnergy), Pieter 
Vijncke (IVBO) die het mandaat deelt met Davy Demets (van 
Gansewinkel) en Emanuel Wandels (De Bree Solutions N.V.).

2011 een jaar van bestuursveranderingen
2011 is voor Vlaco een belangrijk jaar geweest. We 
hebben duidelijk gekozen voor een nieuw tijdperk. 
Vlaco staat voor de materialenkringloop van organisch-
biologisch afval, hetzij thuis, hetzij via compostering 
of vergisten. Dit moest ook gereflecteerd worden in 
de bestuursorganen. Op de Algemene Vergadering 
van 16.06.2011 zijn de statuten grondig gewijzigd. 
Hierdoor kunnen de co-vergisters en industriële 
verwerkers van organisch-biologisch afval, na minimum 
2 jaar toegetreden lid te zijn, de overstap maken naar 
effectief lidmaatschap. Op de bijzondere Algemene 
Vergadering van 27.10.2011 is er een nieuwe Raad 
van Bestuur samengesteld. Er is geopteerd voor een 
evenwichtige verdeling tussen de verschillende soorten 
verwerkers, zowel privaat als intergemeentelijk, 
en de intergemeentelijke verenigingen die het 
thuiscomposteren en kringlooptuinieren promoten. 
We hebben in onze Raad van Bestuur geëngageerde 
bestuurders, met de vinger aan de pols en representatief 
voor de ganse sector, zo veel mogelijk ruimtelijk verspreid 
over Vlaanderen. Hiermee is Vlaco daadwerkelijk de 
sectororganisatie voor compostering én vergisting 
geworden.

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. Pieter Vandenberghe, Ludo Vandoninck,  Luc Crommen en Martin Ocket ontbreken op deze 
foto.

Vlaamse Compostorganisatie vzw

ACTIVITEITENVERSLAG 2011 • blz 45



organogram

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 2011 
heeft Vlaco vzw vier werkgroepvergaderingen kwaliteit 
georganiseerd met haar leden. De verwachte Europese 
regelgeving omtrent end of waste en harmonisatie wetgeving 
meststoffen was een terugkerend onderwerp in 2011. Op 
Vlaams niveau zijn Vlarema en de regiefunctie (ondertussen 
herleid tot de oprichting van een centraal meldpunt) 
herhaaldelijk aan bod gekomen. Voor de vergisters was 2011 

een bewogen jaar gezien de continue wijzigingen inzake de 
certificatenregeling. Voor de composteerders hebben we een 
sessie rond bioplastics georganiseerd, in samenwerking met 
Belgian BioPackaging. De onderzoeksprojecten van Vlaco 
DuPoCo en Syneco zijn besproken, naast andere projecten 
waarin Vlaco ook deelneemt, zoals Graskracht.

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 
campagnes versterkend werken. Via de marketing werkgroep 
helpen de contactpersonen mee om de marketingcampagne 
van Vlaco vzw uit te stippelen en te evalueren.
In augustus kwam de werkgroep samen op de prijsuitreiking 
van de Vlaamse tuinaannemer, waarvan Vlaco vzw 
hoofdsponsor is. 

veel graantjes maken een groot brood
4vervolg
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Het traject opzakken van compost en potgrond, 
beursaanwezigheid, het project DuPoCo en marketingplanning 
waren de hoofdthema’s in 2011.

Werkgroep communicatie
De werkgroep communicatie is in het leven geroepen om de 
overgang naar een nieuwe huisstijl en communicatiestrategie 
te begeleiden. Dit is een ‘think tank’ die de bakens uitzet 
voor de communicatie vanuit Vlaco vzw, zowel intern 
(Vlaco – leden) als extern (Vlaco – derden). We verwachten 
zeer concreet en doelgericht advies over de algemene 
communicatie middelen, kanalen, boodschap maar ook 
bij specifieke communicatietrajecten (bijvoorbeeld 
beursaanwezigheid, campagnes…). 
De werkgroep bestaat uit Koen Delie (IMOG), Emanuel 
Wandels (De Bree Solutions N.V.), Sofie Feytons (OVAM), 
Wouter Meersmans (Igean Mileu en Veiligheid), Kristel 
Vandenbroek (Vlaco vzw ), Barbara Hoekstra (Vlaco vzw), Elke 
Vandaele (Vlaco vzw) en Kristof Van Stichelen (Vlaco vzw).
De werkgroep werd in 2011 vooral telefonisch, met enquêtes 
en via mail geconsulteerd.

stuurgroep thuiscomposteren en afvalarm 
tuinieren (stat)
Vlaco vzw wil op de hoogte blijven van de (nieuwe) 
ontwikkelingen bij de leden. Anderzijds wenst Vlaco  iedereen 
zo goed mogelijk te informeren. Wederzijdse uitwisseling 
is immers een belangrijke bron van inspiratie en kennis. 
Het uitwisselen van informatie over thuiscomposteren en 
kringlooptuinieren, en de vinger aan de pols houden inzake  

wat er leeft bij onze intergemeentelijke verenigingen, gebeurt 
in de Stuurgroep Thuiscomposteren en Afvalarm Tuinieren 
(STAT).  De STAT kwam in 2011 vier keer samen.  
Eén maal per jaar bezoeken de STAT leden een project rond 
kringlooptuinieren. In 2011 brachten ze een bezoek aan de 
Tuinen van Hoegaarden waar de provincie Vlaams-Brabant in 
samenwerking met de Vlaams-Brabantse Intercommunales 
kringloopwandelingen uitwerkte.

verhuis
Begin 2012 verhuisde Vlaco vzw naar de andere kant van 
Mechelen. Nauwelijks goed en wel geïnstalleerd werd een 
office-warming georganiseerd om onze leden de weg naar de 
nieuwe locatie te leren kennen.
Het was voor Vlaco ineens ook de gelegenheid om een 
overzicht te bieden van ons 20-jarig bestaan. De evoluties, 
de groei, nieuwe ontwikkelingen werden gedocumenteerd 
met cijfers, foto’s en archiefmateriaal. 2012 is voor ons een 
feestjaar.

20 jaar Vlaco aan de hand van foto’s, archiefmateriaal, cijfers. 
Samen plezierige herinneringen ophalen.

Staand vlnr: Annick Maes, Heidi De Ruytter, Gerrit Van Dale, Eddy 
Reynaert, Luc Vanacker, Inge Singelyn, Jan Godemont, Maryse Lam-
brechts, Siska Willems. Zittend vlnr: Ilse Jannes, François Jacobs, 
Elfriede Anthonissen, Rudi Van de Gaer, Ann Hufkens. Niet op de 
foto:Kristof Van Stichelen, Kathleen Schelfhout, Els Van Camp, Kris 
Dobbelaere, Inge D’hoe, Tjen Hillaert, Trees Geeraerts, Valérie Wille-
quet, Maïté Ramault, Sara Coessens, Katrien Telen, Koen Delie en 
Kristel Vandenbroek
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compostgebruiK door particulieren
• Brochure Vlaco-compost brengt leven in je tuin 

• Kaart met compostverkooppunten

• Poster ‘Bomen en struiken staan sterk’ (bi-light-paneel)

• Poster ‘Borders zetten de bloemetjes buiten’ (bi-light-paneel)

• Poster ‘Compost brengt nieuw leven in je tuin’ (bi-light-paneel)

• Poster ‘Het gras is altijd groener’ (bi-light-paneel)

compostgebruiK door professionelen
• Compost en het mestdecreet 

• Brochure Het gebruik van compost in de groenvoorziening

• Poster ‘Doe iets aan erosie’ (bi-light-paneel)

• Poster ‘Compost en het mestdecreet’ (bi-light-paneel)

digestaatgebruiK door professionelen
• Digestaat en het mestdecreet 

thuiscomposteren en Kringlooptuinieren
• Brochure Thuiscomposteren in de kringlooptuin

• Brochure Snoeihout verwerken in de kringlooptuin

• Brochure Kippen houden in de kringlooptuin

• Brochure Laat u er gras over groeien?

• Brochure Vaste planten in de kringlooptuin (einde zomer 2012)

• Folder Gazon

• Folder Bodembedekkers

• Folder Hoe kies ik vaste planten voor de kringlooptuin?

• Folder Hoe verzorg ik vaste planten in de kringlooptuin?   

• Folder Mulchen in de kringlooptuin   

• Folder Thuiscomposteren in het compostvat 

• Folder Thuiscomposteren in compostbakken 

• Poster Thuiscomposteren in de kringlooptuin (oprolbaar of bi-light-paneel)   

• Poster Vaste planten in de kringlooptuin (oprolbaar of bi-light-paneel)

• Poster Snoeihout in de kringlooptuin (oprolbaar of bi-light-paneel)

• Poster Grasbeheer in de kringlooptuin (oprolbaar of bi-light-paneel)

• Poster Vlaco-compost brengt leven in je tuin (oprolbaar of bi-light-paneel)

• Poster Kippen houden in de kringlooptuin (oprolbaar of bi-light-paneel)

• Wimpel Composteren is kinderspel (zo lang de voorraad strekt) 

• Handboek compostmeesterwerking (zo lang de voorraad strekt)

• Wervingsfolder ‘Thuiscomposteren … iets voor jou?’ (digitaal)

• Vlaco cd-rom (zo lang de voorraad strekt) 

publicatielijst
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algemeen
• Folder Vlaamse compostorganisatie en de materialenkringloop van organisch-biologisch afval (Nederlandse en 

Engelstalige versie)

• Poster Groen-Kringloop (bi-light-paneel)

• Poster Gft-Kringloop (bi-light-paneel)

• Poster Gft-kringloop via vergisting (bi-light-paneel)

• Boek ‘Composteren en kringlooptuinieren’ door Ivo Pauwels

• Boek ‘Lieske’ door Marie José Menu

• Vlaco-vlag (vernieuwd!)

• Juni Compostmaand - vlag

• Rapport “Ecologische en economische voordelen gft- en groencompost”

• Interactieve cd-rom Technokid(t)s – Alles over compost en compostering voor secundair onderwijs

uitleenmateriaal info
• Bovenstaande posters

• Compostkoffer

Volg alle nieuwe publicaties op onze website www .vlaco .be. Daar kan u ze bestellen of downloaden.
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ledenlijst

1 Agrikracht n.v. 
Moorslede

Moorslede 09 242 85 50

2 Agrikracht n.v. Rumbeke Rumbeke 09 242 85 50

3 Agri-Power Malle 03 312 12 65

4 Agro-Energiek bvba Zomergem 09 372 79 76

5 Ampower bvba Pittem

6 Bio 7 n.v. Rijkevorsel 03 314 62 23

7 Bio-Electric bvba Beernem 050 788 866

8 Bio-Energie Herk bvba Herk-De-Stad 0496 52 06 51

9 BioEnergy n.v. Lommel 011 287 027

10 Biofer n.v. Zoutleeuw 011 88 23 81

11 Biofors bvba Ranst 0476 37 08 85

12 Bio-Gas Boeye bvba Haasdonk 03 775 78 39

13 Boonen Biogas bvba Meerhout 014 301 598

14 Biogas De Biezen bvba Arendonk 014 451 565

15 Biogas Solutions / 
Compofert

Kallo 014 501 602

16 Biomass Center Ieper 057 219 284

17 Bionerga Bilzen 011 520 810

18+19 Bionerga Maasmechelen 011 520 810

20 Biopower Tongeren n.v. Tongeren 0479 34 16 94

21 Calagro Energie bvba Zomergem 0497 11 02 99

22 De Bree Solutions n.v. Oostende 059 333 473

23 De Bree Solutions n.v. Eke 09 222 55 80

24 De Bree Solutions n.v. Eeklo (IVM) 050 728 748

25 De Bree Solutions n.v. Oostende (IVOO) 050 728 748

26 De Kruisberg n.v. Arendonk 014 679 914

27 De Winter n.v. Herent 016 239 372

28 De Winter n.v. Sint-Truiden 016 239 372

29 Digrom Energy Ardooie 09 242 85 50

Dranco Gent 09 233 02 04

30 Ecowerf Wilsele 016 284 300

31 Gemeente Aalter Aalter 09 226 39 74

32 Gemeente Brasschaat Brasschaat 03 650 02 94

Gemeente Knokke Heist Knokke Heist 050 630 100

33 Goemaere-Eneco Energie 
n.v.

Diksmuide 015 404 140
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34 Green Power Pittem n.v. Pittem 0475 27 09 25

35 Greenergy BVBA Herselt 016 69 40 56

36 GSL bvba Halle 02 380 05 30

HAVILAND Asse 02 466 51 00

37 IBOGEM Beveren 03 575 00 75

IGEAN Milieu & 
Veiligheid

Wommelgem 03 350 08 11

38+39 IGEAN Milieu & 
Veiligheid

Brecht 03 330 19 20

IMOG Harelbeke 056 716 117

40 IMOG Moen 056 456 585

INDAVER n.v. Mechelen 015 288 000

41 INDAVER n.v. Grimbergen 02 253 11 07

INTERRAND Hoeilaart 02 658 95 41

IOK Afvalbeheer Geel 014 580 991

42+43 IOK Afvalbeheer Beerse 014 614 992

Isvag Wilrijk 03 887 80 36

IVAREM Mechelen 015 287 750

44 IVAREM Lier 03 491 07 70

IVBO Brugge 050 456 311

45 IVEB Brecht 03 665 18 84

IVIO Izegem 051 311 796

IVLA Oudenaarde 055 302 713

IVM afvalbeheer Eeklo 09 377 82 11

IVOO Oostende 059 552 730

46 IVVO Ieper 057 230 880

Lavaert bvba Menen 056 421 318

47 Kennes Hoogstraten 03 315 01 95

48 Lavaert bvba Lauwe 056 421 318

Limburg.net Hasselt 011 288 989

49 Mandel - Eneco Energie 
n.v.

Rumbeke 015 404 140

MIROM Roeselare 051 260 350

MIROM Menen 056 528 130

MIWA Sint-Niklaas 03 776 72 50

OVAM Mechelen 015 284 284

50 Quirijnen Energy Farming 
bvba

Merksplas 014 44 34 00

51 Recycling n.v. Wetteren 09 369 39 22

52 Renovius Overpelt 011 807 350

53 Roosen Borgh Riemst 012 457 031

54 Samagro n.v. Leisele 058 299 439

55 Sap - Eneco Energie n.v. Houthulst 015 404 140

56 Senergho Gits 051 700 733

57 Shanks Vlaanderen n.v. Roeselare 051 226 044

Stad Antwerpen Antwerpen 03 260 80 25

58 Stad Sint-Niklaas Sint-Niklaas 03 760 90 00

Stad Tienen Tienen 016 805 700

Van Gansewinkel bvba Mol 014 829 226

60 Storg Bree 089 844 846

61 Van Gansewinkel bvba Ronse (IVLA) 050 322 521

62 Van Gansewinkel bvba Eeklo 09 377 34 24

63 Van Gansewinkel bvba Brugge (IVBO) 050 322 521

64 VC Energy bvba Deinze 09 371 49 85

65 Verko Dendermonde 052 213 991

66 Wauters PLAN LV Vliermaal 012 263 782

67 Westcompost Ieper (IVVO en 
MIROM)

057 216 916

68 WIPS n.v. Schendelbeke 054 437 676

69 Wittevrongel Eneco n.v. Aalter 015 404 140

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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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 toege-
laten mits bronvermelding (Bron:  Vlaco vzw 2012).

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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