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kiezen voor vlaco
“Als kringlooptuinier en lesgever van Vlaco en overtuigd van de nood aan een
circulaire economie, blijf ik de werking van Vlaco van heel nabij volgen. Zo’n
boeiende materie, een degelijk en goed georganiseerd team, gedreven leden
uit de ganse composterings- en vergistingssector. Van ‘de afzet van kwaliteitscompost bevorderen’ gegroeid naar ‘meer halen uit de biologische kringloop’. Ik blijf
dromen dat de brede maatschappelijke voordelen in de marktprijs van compost,
digestaat, biogas enz. ingerekend worden. Na 25 jaar is de rol van Vlaco, in het
streven naar een duurzame kringloopeconomie, meer dan ooit superbelangrijk.”

Luc Vanacker - erevoorzitter Vlaco
“EcoWerf levert reeds 20 jaar jaarlijks compost aan voor de compostproef in Boutersem om
zo na te gaan wat het optimale gebruik van compost in de akkerbouw is. De bodemkundige dienst van België voert dit onderzoek uit in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant.
De belangrijkste conclusies na 20 jaar onderzoek zijn: A. Compost levert voedingsstoffen voor het gewas. B. Compost zorgt voor een hoge hoeveelheid effectieve organische
koolstof en is dus een uitstekende bodemverbeteraar. C. Compost zorgt voor een lagere
gevoeligheid voor erosie en slemp, een betere infiltratiesnelheid van water, minder bodemverdichting en meer regenwormen. D. Compost leidt tot hogere landbouwopbrengsten.”

Jos Artois, communicatieverantwoordelijke EcoWerf

“Vlaco zorgt mee voor een biogassector die vooruit denkt. Dit
kan gaan over het informeren of het bediscussiëren van nieuwe
wetgeving die jaarlijks op ons afkomt. Het implementeren in de
praktijk en het terugkoppelen naar de wetgever. Verder kunnen we ook alle steun
gebruiken voor het opwaarderen en vermarkten van ons digistaat. Hierbij
hebben we met de medewerking van Vlaco een nieuw extra stukje
circulaire economie kunnen opzetten via het project NPirriK. NPirrik zal er voor
zorgen dat stikstof die normaal vernietigd zou worden, hergebruikt kan worden.”

Tim Keysers, Arbio en NPirrik
“Ik ben een door bomen gepassioneerde boomverzorger en werk al sinds 2005
met Vlaco samen als lesgever. Mijn workshops handelen meestal over insectenhotels en het verwerken van snoeiafval. Het leuke aan het geven van Vlacoworkshops is de grote diversiteit aan leeftijden onder de deelnemers. Daarnaast is het
grote bereik een enorm voordeel. Mijn doel: zoveel mogelijk mensen begeesteren en werkbare
alternatieven aanreiken voor een biologische kringloop in eigen tuin.
Met als hoop een grotere biodiversiteit in de Vlaamse tuinen te krijgen.“

Peter Vosters, Vlaco Lesgever
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Thuiskringlopen

In a nutshell

VORMINGEN

Thematische infosessies in samenwerking met
gemeenten en intercommunales: 270
3-delige infosessie Thuiscomposteren
(kringlooptechnieken + praktijk composteren): 7
7-delige uitdiepsessie voor kringloopkrachten: 2

EVENTS

Radio 2 Tuindag, Bokijk, 1 mei
Kringloopweekend 10 en 11 juni
Startevent in Dodoenstuin, Schilde
Samenwerking Open Tuinen Landelijke Gilden
Kids Climate Conference, 6 – 8 oktober
Biolicious, 30 september en 1 oktober
Sterrenbanket Kortrijk, 17 september
Tuindagen Beervelde, 6 - 8 oktober
…
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Professionele kringloop
In a nutshell

Overzicht verwerking
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Grafiek 1: Verwerking van organisch-biologisch afval in Vlaanderen (periode 1989 – 2017)

Vergisting: 2,2 miljoen ton		
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Compostering: 0,9 miljoen ton
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Professionele kringloop
In a nutshell

Overzicht verwerking
verwerkte hoeveelheden per technologie
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Grafiek 2: Verwerkte hoeveelheid per technologie in 2017
Er is 2,2 miljoen ton vergist, bijna 0,9 miljoen ton gecomposteerd en ruim 232.000 ton verwerkt in
biothermische
droging.
In
2017
werd
bijna
430.000
ton
compost
afgezet. De compostverkoop zet de stijgende trend van de voorgaande jaren
verder. Het gaat om ruim 324.000 ton groencompost en bijna 110.000 ton gft-compost.
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Professionele kringloop
In a nutshell

Overzicht
Verdeling afzet compost
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Grafiek 3: Procentuele verdeling compostafzet in 2017

Verdeling compostafzet naar
groenvoorziening

Afzet digestaatproducten
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Grafiek 4: Procentuele verdeling afzet digestaatproducten in 2017
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Financieel verslag

Tabel 2: Resultatenrekening 2017

KOSTEN 2017
Personeel

792.630

Kantoor & technische
uitrusting
Marketing

67.045
142.754

Vergoeding aan derden

53.664

Labo-analyses

285.911

Onderzoek
Thuiskringlopen

68.825
110.715

Communicatie
Andere kosten

46.244
3.611

TOTAAL

1.571.401
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Lidmaatschapbijdrage
klasse 1 (OVAM)
Lidmaatschapsbijdrage
klasse 2,3 e.a.
Werkingsbijdrage
klasse 1 (OVAM)
Werkingsbijdrage
klasse 2 en 3
+ toegetreden leden
(producenten)
Werkingsbijdrage Cel
Thuiskringlopen

59.494

125.951
472.479
777.542

104.568

Bijdragen projecten,
promotiemarteriaal,
studiedagen e.a.

74.083

Financiële opbrengsten
& recuperatie kosten

3.599
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OPBRENGSTEN 2017

1.617.716
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