
De compostdag, intussen een 2-jaarlijkse traditie, illustreert het belang 
dat de provincie Vlaams-Brabant hecht aan een gezonde bodem. Het 
toedienen van compost draagt immers bij tot een goede bodemstruc-
tuur en een actief bodemleven, wat op zijn beurt gunstig is voor de 
gewasopbrengsten en het risico op erosie vermindert. 

Compost is een bron van nutriënten. Als we deze nutriënten via meststoffen moeten 
toedienen, vertegenwoordigen zij een aanzienlijk kostenplaatje. Tijdens deze vierde 
compostdag wordt toegelicht wat de (economische) waarde is van de nutriënten in 
compost en hoe er kan gesleuteld worden om de verhouding van deze nutriënten 
te veranderen. Daarnaast komen ook de effecten van compost in de bodem aan 
bod, gebaseerd op de 16-jarige compostproef in Boutersem. Maar, nutriënten in de 
bodem kunnen aanleiding geven tot milieuproblemen wanneer ze op het verkeerde 
moment vrijkomen. In het kader van MAP IV is daarom het Coördinatiecentrum 
Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting (CVBB vzw) opgericht. Het CVBB 
staat de land- en tuinbouwsector bij, onder meer via waterkwaliteitsgroepen en via 
advies over de link tussen de toediening van nutriënten en het nitraatresidu.  In de 
namiddag wordt een bezoek gebracht aan Ecowerf (facultatief).

 Locatie: Provinciaal Agrarisch Centrum, Blauwe Stap 25, 3020 Herent

 Inschrijven: Inschrijven is noodzakelijk en kan via onderstaand strookje of via 
www.vlaamsbrabant.be/compost. Gelieve ten laatste op 8 november 2012 in 
te schrijven.

 Meer informatie: Marijke D’Hertefelt, dienst land- en tuinbouw
marijke.dhertefelt@vlaamsbrabant.be - tel: 016-26 77 56 - fax: 016-26 72 61
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ER DEELNAME AAN DE STUDIEDAG ‘COMPOST, DE WAARDE VAN NUTRIËNTEN IN COMPOST EN DE TOEPASSING ERVAN IN LAND- EN TUINBOUW. ’ IS GRATIS.  
Gelieve deze antwoordkaart voor 8 november terug te sturen (Provincie Vlaams-Brabant, dienst land- en tuinbouw, Provincieplein 1, 3010 Leuven) te mailen 
(landbouw@vlaamsbrabant.be) of te faxen (016-26 72 61)

 naam                e-mail

 bedrijf

 adres

  Zal aanwezig zijn op de studiedag     Neemt deel aan het bezoek aan Ecowerf

  Neemt deel aan de broodjeslunch     Wenst vervoer van PAC Herent naar Ecowerf
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COMPOSTDAG
 De waarde van nutriënten in compost en de toepassing ervan in land- en tuinbouw

PROGRAMMA

09.00 uur -  Ontvangst

09.30 uur -    Compost: bron van stabiele 
koolstof en waardevolle nutriënten! 
 (Barbara Hoekstra, VLACO)

10.00 uur -    Designer compost: mogelijkheden om com-
post te bereiden op maat van bodem en gewas.
 (Koen Willekens, ILVO)

10.30 uur -  Vraagstelling en discussie

10.45 uur -  Pauze

11.15 uur -    Korte- en langetermijneffecten van 
composttoediening in de akkerbouw. 
 (Annemie Elsen, BDB)

11.45 uur -    De rol van het CVBB in het nutriëntenver-
haal. Over waterkwaliteitsgroepen en referentie-
percelen. (Wim Franchois, CVBB Vlaams-Brabant)

12.15 uur -  Vraagstelling en discussie

12.30 uur -  Broodjeslunch en verplaatsing naar Ecowerf

13.30 uur -   Bezoek aan de composteerinstallatie van Eco-
werf (Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, 
Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven)
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