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Uitnodiging - Informatiedag boerderijcompostering op dinsdag 7 december 2021 vanaf 10u45 
 

 
 
Beste landbouwer, 
 
Op dinsdag 7 december 2021 vindt er te Stekene van 10u45-15u15 een informatiedag plaats rond 
boerderijcompostering. De dag start met een thematisch uitwisselingsmoment georganiseerd door B3W, 
de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit. In de namiddag wordt toelichting gegeven over de 
huidige stand van zaken van de wetgeving, kwaliteitsopvolging en certificering. Naast onderzoeksresultaten 
worden ook cases rond samenwerking tussen landbouw en natuur toegelicht. Dit tweede deel van de dag wordt 
georganiseerd door ABS, CCBT, LLAEBIO, ILVO en PCG.  
 
Maak kennis met familie Cerpentier te Stekene 
Tijdens een thematisch uitwisselingsmoment gooit een land- of tuinbouwer de deuren van het bedrijf voor je 
open. Vanop het eigen bedrijf vertelt hij/zij je over een praktijk of techniek die wordt toegepast ten behoeve 
van een goed nutriënten- en bodembeheer. In dit geval is het boerderijcompostering waarover de ervaringen 
gedeeld zullen worden. De begeleiders van B3W vullen aan met extra informatie en brengen ook enkele 
resultaten vanuit het onderzoek mee.  
 
Als je deelneemt aan het thematische uitwisselingsmoment krijg je een antwoord op de volgende vragen: 

 Wat heb je allemaal nodig om met boerderijcompostering te starten?  

 Welke stappen moet je ondernemen om tot goede boerderijcompost te komen?  

 Welke effecten heeft boerderijcompost op de bodem?  

 Wat zijn de pro’s en contra’s van boerderijcompostering?  
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Omdat ook jouw kant van het verhaal belangrijk is, voorzien we ruim de tijd voor discussie en vragen. Stuur ons 
dus gerust een aantal vragen op voorhand door of stel jouw vraag op het moment zelf.   
 
Na het uitwisselingsmoment verplaatsen we ons naar zaal OC Koningshei en eten we samen een broodje 
alvorens we aan het namiddagprogramma beginnen. 

 
Namiddagprogramma 
13u15  Wettelijk kader rond boerderijcompostering in samenwerkingsverband -  (spreker nog niet bevestigd)    
13u40 De principes van kwaliteitsopvolging en certificering – Maxim Rooseleer (Vlaco vzw)  
14u00 Onderzoeksresultaten compostering en composttoepassing – Koen Willekens (ILVO)  
14u30 Samenwerking landbouw en natuur: enkele cases – Naomie Breine (Natuurpunt), Christophe 

Scheldeman (Durme vzw) 
15u00 Focusgroep Boerderijcompostering – B3W 
 

Neem je deel? Schrijf snel in! 
De informatiedag rond boerderijcompostering gaat door op dinsdag 7 december 2021. Ontvangst om 10u45 
op het gastbedrijf (Riet 75, 9190 Stekene, 51.235670, 3.992195, rode aanduiding bovenaan op de foto).  
 

 
 
Voor het namiddaggedeelte vragen we u te verplaatsen naar de zaal in OC Koningshei (Koewacht 19, 9190 
Stekene, groene aanduiding onderaan de foto). Deze ligt op 5 minuten rijden van het gastbedrijf.  
  

Riet 75 

Koewacht 19 
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Inschrijven kan tot en met 3 december via deze link:  
 

 INSCHRIJVEN 
 

 
Meer info  
Indien u vragen heeft of meer info wenst, neem gerust contact op met:  
  
Lore Lauwers      Carmen Landuyt 

Mail: lore.lauwers@b3w.vlaanderen.be        Mail: carmen.landuyt@ccbt.be 
   

Wil je in de toekomst geen mails van B3W meer ontvangen? Laat het weten via info@b3w.vlaanderen.be 

 

Organiserende partners 
 
Voormiddag  

B3W is een samenwerking van dertien Vlaamse onderzoeks- en 
praktijkcentra, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), 
om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. De focus hierbij ligt op 
het delen van goede praktijken en kennis.  
Lees meer op de webpagina van B3W.  

 
 
Namiddag 
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