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Actieprogramma's Trekker Partners Timing Indicatoren 

1. Preventie voedselverliezen  Interdepartemental

e Werkgroep 

Voedselverlies 

(IWGV) 

Willy Sarlee 

Kris Roels 

 

Leden IWGV en ketenpartners 

(verenigd in het Vlaams Ketenoverleg 

Voedselverlies) en andere: 

ondertekenaars 

engagementsverklaring (april 2014): 

BB, Fevia, Comeos, Unie Belgische 

Catering, Horeca Vlaanderen, 

Oivo/Gezinsbond. 

Vlaco, Velt, Ecolife, sociale economie 

Onderzoeksinstituten (ILVO …), 

hogescholen … 

 

2015-2020 Indicatoren overnemen uit Ketenroadmap 

Voedselverlies 2020 (in opmaak tegen begin 

2015) 

Afname hoeveelheid 

2. Thuiskringlopen Vlaco 

Kristel Vandenbroek 

IGSV, OVAM, Velt, Landelijke Gilde, 

lokale initiatiefnemers,… 

2015-2020 Het verruimde kringlooptuinieren is 

doorgevoerd de compostmeesters blijven de 

nodige bijscholing krijgen.  

De organisatie van de twee jaarlijkse 

evenementen is een feit. 

  

3. Selectieve inzameling land- en 
tuinbouw en visserij 

L&V 

Koen Holmstock 

Praktijkcentra, ILVO, INAGRO, 

sectororganisaties,… 

2015-2020 Via onderzoeksprogramma’s/demoprojecten 

zijn actieprogramma’s 3 en 9 op elkaar 

afgestemd en is het valorisatietraject ingezet.  

4. Selectieve inzameling Fevia verwerkers, Flanders’ FOOD, 2015-2020 Jaarlijks worden één of meerdere projecten 

opgezet die bedrijven ondersteunen in een 



4 
 

voedingsindustrie Tom Quintelier BEMEFA, FEBEM (ophalers) betere verwaarding en logistieke 

optimalisatie van specifieke 

biomassa(rest)stromen.  

 

5. Selectieve inzameling bij 
huishoudens 

Zie in voorbereiding 

zijnde ontwerp 

uitvoeringsplan 

Huishoudelijke en 

vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen 

   

6. Selectieve inzameling  

     catering, horeca, distributie,   

kantines 

Zie in voorbereiding 

zijnde ontwerp 

uitvoeringsplan 

Huishoudelijke en 

vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen 

   

7. Nutriëntenrecuperatie Nutriëntenplatform 

Dirk Hallet 

Leden nutriëntenplatform 2015-2020 Indicatoren overnemen uit de acties van de 

synthesenota Nutriëntenrecuperatie van het 

Nutriëntenplatform 

8. Biogebaseerde producten Zie actie opvolging 

IWG BE 

  De vraag naar biogebaseerde producten en 

materialen is in kaart gebracht.  
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9.  Valorisatie 
biomassareststromen in de 
landbouw/veevoeding 

ILVO 

Johan De Boever 

Landbouworganisaties, BEMEFA, 

INAGRO, gespecialiseerde 

verwerkers, voedingsindustrie, 

producenten van bio-energie, 

groothandelaars in bijproducten 

2015-2020 Het aantal reststromen uit de 

voedingsindustrie en bio-energieproductie, 

en oogstresten die bijkomend gevaloriseerd 

worden voor veevoeding. 

 

 10. valorisatie van 

biomassa(rest)stromen via 

bioraffinage 

10.1 Bioraffinage van 

biomassa(rest)stromen ter 

valorisatie in de voedingsindustrie 

10.2 Bioraffinage van 

biomassa(rest)stromen ter 

valorisatie in de farma, groene 

chemie 

 

 

ILVO 

Bart Van 

Droogenbroeck 

 

VITO 

(in voorbereiding) 

Onderzoekscentra (BBE, ILVO, VITO, 

universiteiten), INAGRO, essenscia 

(FISCH …), Food Pilot, Bio Base 

Europe Pilot Plant, andere pilot 

plants, Flanders’ FOOD, FEVIA, 

FEBEM, Vlaco, andere 

sectororganisaties. 

2015-2020 In de periode 2015-2018 worden er ten 

minste 4 valorisatieprojecten opgezet, 

waarbij de stakeholders vanaf het begin zijn 

betrokken .  

 

Er is een vervolgtraject uitgewerkt, om min. 2 

valorisatieprojecten op te schalen naar semi-

industriële schaal in de periode 2017-2019.  

 

 

11. Biologische verwerking en 

afzet 

11.1 Acceptatie inputstromen 

11.2 Biologische verwerking 

11.3 Afzet 

11.3.1 Compost- en 

digestaatproducten 

11.3.2 Biomethaan 

Vlaco 

Kristel Vandenbroek 

Overheden, verwerkers, FEBEM, 

onderzoeksinstellingen, Biogas-E, 

VCM … 

2015-2020 Realisatie acties 
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12. Mobiliseren 

biomassa(rest)stromen open 

ruimte 

12.1. Eénduidig kader beheer 

biomassa 

12.2.Versterken inzet sociale 

economie 

12.3. Financiële ondersteuning 

mobiliseren biomassa 

12.4. Lokale 

samenwerkingsverbanden 

 12.5. Monitoring hoeveelheden 

 

 

 12.6 Demoprojecten 

 

 

 

ANB 

 

Pro natura 

Johan Debeule 

IPO themagroep 

Ann-Sophie 

Debergh/Bert Barla 

(12.3-12.5 

IPO themagroep 

IPO themagroep 

 

 

 

ANB 

 

 

 

 

Te bepalen 

 

Te bepalen 

 

12.3-12.5: zie planningsfiche 

 

 

 

 

 

 

Zie planningsfiche 

 

 

2017 

 

2015-2020 

2015-2017 

 

2015-2017 

2016 

 

 

12.1. Besluiten ter uitvoering van de 

geïntegreerde beheerplannen zijn 

goedgekeurd. 

12.2. Aantal beheerprojecten waarbij 

personeel uit de sociale economie wordt 

ingezet. 

12.3. Aantal gerealiseerde centrale 

opslaglocaties voor biomassareststromen uit 

de open ruimte. 

12.4. Aantal lokale samenwerkingsverbanden 

die werden opgericht met het oog op 

gezamenlijk beheer van 

biomassareststromen in een bepaalde regio. 

12.5. Er bestaat een uniform 

dataregistratiesysteem voor 

biomassareststromen uit de open ruimte. 

12.6 Realisatie demoproject (onder 

voorbehoud goedkeuring) 

13. Houtreststromen van 

bosexploitatie en -

bosonderhoud 

ANB 

Maarten Reynaert 

Bosgroepen, natuurverenigingen, 

ANB, gemeenten/provincies, Inverde 

2015-2017 Hoeveelheid geoogst resthout uit Vlaamse 

bossen 

 

14. Niet-houtige reststromen 

van beheer van natuurgebieden 

en landschapselementen 

ANB 

Willy Verbeke 

Zie planningsfiche 2015-2016 Hoeveelheid nuttig toegepaste (als 

veenvervanger of bodemverbeteraar) niet 

houtige reststromen van natuurgebieden en 

landschapselementen 
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15. Materialenkringloop van 

reststromen van groenafvalbeheer 

sluiten 

15.1 Handhaving groenafval 

 

 

15.2 Bermmaaisel 

 

 

OVAM 

Team bio 

 

 

OVAM 

Team bio 

 

 

 

Vlaco, FEBEM, LNE, VVSG-Interafval,  

beroepsverenigingen aannemers 

groenbeheer 

 

Agentschap Wegen en Verkeer, LNE, 

Waterwegen en Zeekanaal, Dienst 

van de Scheepvaart, VVSG, VVP, 

Vlaco, Pro Natura, ANB 

 

 

 

2015-2020 

 

 

2015-2020 

 

 

 

15.1.  

Aantal sensibiliseringsacties rond correct 

beheer van groenafval. 

Aantal uitgevoerde controles op verwerking 

van groenafval en aantal vastgestelde 

overtredingen. 

 

15.2. 

Aanpassing van het standaardbestek voor 

bermbeheer. 

Aantal locaties voor inkuiling van 

bermmaaisel in Vlaanderen. 

Hoeveelheid bermmaaisel dat wordt 

verwerkt via droge vergisting. 

16. Duurzaam gebruik houtige 

biomassa(rest)stromen voor 

groenestroomproductie  

VITO/OVAM 

Saskia Manshoven/ 

Nathalie Devriendt 

Fedustria, Cobelpa, ODE, VEA, 

hernieuwbare energieproducenten 

o.b.v. vaste biomassa 

2014-2015 Er bestaat een formeel afwegingskader voor 

de inzet van houtige biomassa(rest)stromen 

voor groene stroomproductie. Er bestaan 

duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa 

(hout) bestemd voor hernieuwbare 

energieproductie 

17. Primair en postconsumer 

houtafval 

17.1. inzameling en nasortering 

van postconsumer houtafval en 

gescheiden inzameling van 

 

 

Fedustria 

Ingrid Hontis 

 

 

ODE, OVAM, Interafval 

Projectpartners MIP 

 

 

2016 

 

 

 

17.1. Het MIP OPT-I-SORT project (onder 

voorbehoud goedkeuring) is afgewerkt en de 

resultaten worden geïmplementeerd. 
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primair houtafval 

17.2. wettelijke kader voor 

recyclage van postconsumer 

houtafval 

17.3. herzien 

verbrandingsverboden 

17.4. faciliteren invoer houtafval 

voor materiaalrecyclage 

 

 

OVAM 

Team bio  

OVAM 

Team bio 

OVAM 

Team bio 

 

Fedustria, FEBEM 

 

FEBEM, ODE, LNE 

 

Fedustria, FEBEM 

 

2016-2017 

 

2015-2016 

 

2015 

 

17.2. De spaanplaatproducenten beschikken 

over een aangepast regelgevend kader voor 

de inzet van postconsumer recyclagehout. 

17.3. De verbrandingsverboden werden 

herzien. 

 

17.4. Aantal afgeleverde attesten als 'pre-

authorised facility' 

 18. Opwaarderen van 

gerecycleerde 

biomassareststromen als 

koolstofopslagreservoir 

te bepalen OVAM, Vlaco, Fedustria, LNE, 

onderzoekinstellingen 

2017 Het concept van koolstofopslag uit 

gerecycleerde materialen wordt 

meegenomen als mogelijk instrument in het 

klimaatbeleid. 

 19. Rendementsverhoging 

grootschalige biomassa-

installaties 

Bio-energieplatform 

Francies Van 

Gijzeghem 

ODE, VEA, VREG, warmtenet 

Vlaanderen, FEBEM 

2019 Aanpassingen aan het GSC- en WKK-systeem 

ten voordele van een ombouw van 

bestaande biomassacentrales naar 

gecombineerde warmte/-

krachttoepassingen. 

Aantal nieuwe biomassacentrales met 

warmte/-krachttoepassing. 

Overkoepelende actieprogramma's:     

20. Het beleidskader voor het 

duurzaam omgaan met 

biomassa(rest)stromen verder 

optimaliseren 

OVAM 

Team bio 

Betrokken overheden 2016-2020 Optimalisatietraject waar nodig 

 21. Marktopvolging van OVAM Betrokken sectoren/sectorfederaties 2016-2020 Actualisatie inventaris Biomassa via alle 
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biomassa(rest)stromen 

faciliteren 

Team bio betrokken actoren 

 22. Kennisopbouw faciliteren en 

innovatie stimuleren 

EWI 

(Monika Sormann) 

Actieopvolging via 

IWG BE 

IWG BE, sectorfederaties, 

onderzoeksinstellingen 

2015-2020 Faciliterend kader om specifieke 

onderzoeksnoden tot op praktijkschaal te 

realiseren; afstemming Vlaams-Europees 

onderzoek 



 

Vlaams actieplan duurzaam beheer 
biomassa(rest)stromen 2020 

 

Actieprogramma 1 :  Preventie voedselverliezen 

 

Coördinator/trekker(s) :  

Kris Roels (Departement Landbouw en Visserij – 

Afdeling Monitoring en Studie) voor de 

Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies 

Willy Sarlee (OVAM) 

E-mail : kris.roels@lv.vlaanderen.be 

  willy.sarlee@ovam.be 

Partners :  

- Vlaamse overheid: Interdepartementale 
Werkgroep Voedselverlies 

- De gehele keten: ondertekenaars 
engagementsverklaring voedselverlies: 

o Boerenbond 
o Fevia Vlaanderen 
o Comeos Vlaanderen 
o Unie Belgische Catering 
o Horeca Vlaanderen 
o Onderzoeks- en 

Informatiecentum van de 
Verbruikersorganisaties 

              Vlaco, Velt, Ecolife, sociale economie,    
              onderzoeksinstituten         

- Stakeholders  

 

  

 

Omschrijving en doelstelling :  

Alle schakels van de keten (landbouw, verwerking, distributie, horeca en catering, consument) en de 
Vlaamse overheid hebben eind maart 2014 gezamenlijk een engagementsverklaring ‘Vlaanderen in 
Actie: Samen tegen Voedselverlies’ opgesteld om de dynamiek rond voedselverlies in de samenleving 
te bestendigen. Met die verklaring en de reeds gevoerde inspanningen als basis, zullen de leden van 
het Vlaamse Ketenoverleg Voedselverlies (Vlaamse Overheid – IWV, Boerenbond, Fevia Vlaanderen, 
Comeos Vlaanderen, UBC, Horeca Vlaanderen, OIVO en andere), in overleg met de stakeholders een 
‘Ketenroadmap Voedselverlies 2020’ opstellen tegen begin 2015.  
 
De roadmap zal doelstellingen formuleren  en legt acties vast om voedselverliezen zoveel mogelijk te 
voorkomen en waar ze niet voorkomen kunnen worden voor humane consumptie maximaal te 
valoriseren, in lijn met Europese doelstellingen.   
 
De engagementsverklaring omvat enkele prioritaire acties, die als basis voor een gezamenlijke 
aanpak dienen:  

o een robuuste kennisbasis opbouwen :data verzameling: gezamenlijk werken om het 
probleem in kaart te brengen (voedselverliezen, oorzaken, goede praktijken, innovatieve 
samenwerkingsverbanden … ). 

mailto:kris.roels@lv.vlaanderen.be
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o het bewustzijn vergroten in elke schakel van de keten,  

o een duurzaam partnerschap nastreven met sociale initiatieven actief rond voedselhulp 

o de consument betrekken. 
 
De ondertekenaars roepen alle bedrijven en organisaties uit de keten, alsook alle maatschappelijke 
stakeholders op om de verklaring te onderschrijven en  met de cascade van waardebehoud als 
leidraad acties te ondernemen om voedsel-verliezen tegen te gaan.  
Meer info: http://www.vlaanderen.be/landbouw/voedselverlies  

 

 

http://www.vlaanderen.be/landbouw/voedselverlies
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Plan van aanpak, timing en mijlpalen : 

  

Stap Fase Inhoud Trekker Timing – Mijlpaal  

1a Traject ketenschakels Opstellen acties per ketenschakel  

 Sectorale acties 

 Ketenacties 

 Bedrijfsacties  
Inventarisatie van 

 knelpunten 

 reeds uitgevoerde/lopende initiatieven en  

 best practices  

Ketenpartner  

 

 

 

Uitvoeren in juli – augustus – september - 

oktober 

Opvolgingsvergadering Vlaams 

Ketenoverleg Voedselverlies 

Mijlpaal: Alle input bij IWV tegen 31 

oktober 

 

 

 

1b Traject Vlaamse Overheid  Voor de Vlaamse Overheid 

 Verzamelen acties die de Vlaamse overheid 
gaat nemen  

 In kaart brengen wat we verwachten van de 
schakels 

 In kaart brengen reeds uitgevoerde/lopende 
initiatieven  

IWV 

1c Traject (niet-sectorale) 

Stakeholders 

3 groepen:  

 Middenveld/consument  

 Sociaal aan de slag  

 Lokaal aan de slag  

IWV 

2 Integratie  Samenbrengen van de drie trajecten (IWV) 

Opmaak draft roadmap (IWV) 

Ketenoverleg bespreking draft roadmap 

IWV Uitvoeren in november 
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(IWV+ketenpartners) 

 Gezamenlijke acties 

 Doelstellingen 

 Monitoring 

Vlaams Ketenoverleg Voedselverlies 

 

Mijlpaal: Gedragen draft roadmap tegen 28 

november. 

3  Consultatie stakeholders Algemeen stakeholderoverleg IWV  Uitvoeren in december (voorbereiding) – 

januari (overleg). 

Stakeholderoverleg Voedselverlies 

Mijlpaal: Feedback stakeholders verzameld 

tegen 31 januari 

4 Finaliseren roadmap Verwerken feedback in overleg met keten 

Finaliseren roadmap en uitwerken 

opvolging/overlegstructuur 

IWV en 

ketenpartners 

Uitvoeren in februari 

Vlaams Ketenoverleg Voedselverlies 

Mijlpaal: 28/02 - finale draft 

5 Formalisering Officiële goedkeuring door RVB ketenpartners en 

intern VO 

IWV en 

ketenpartners 

Uitvoeren in maart 

Mijlpaal: 31/03 - we hebben een roadmap! 
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Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  

 

Randvoorwaarden voor realisatie 

- Succesvolle samenwerking met keten (gedragenheid garanderen, ambitie bewaken) en de 
bedrijven 

Goede afstemming tussen verschillende beleidsdomeinen en entiteiten (Interdepartementale 

Werkgroep Voedselverlies)  
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Coördinator/trekker(s):  
Vlaco 
 

E-mail: kristel.vandenbroek@vlaco.be 

Partners:  
gemeenten, intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, VELT, Landelijke 
Gilde, lokale organisaties, OVAM 

 

  

 
Omschrijving en doelstelling:  
Thuiskringlopen draagt bij aan de reductie van de hoeveelheid organisch-biologisch afval in huisvuil 
en grof vuil. Anno 2012 doet 70 % van de tuinbezitters aan één of andere vorm van 
kringlooptuinieren. Dit betekent een (moeilijk te becijferen) besparing voor burger en lokaal bestuur, 
omdat minder organisch-biologisch afval moet worden opgehaald en verwerkt. Maar het is zeker ook 
een belangrijke manier om het algemene milieubewustzijn (afval, materialen, klimaat, biodiversiteit, 
...) te verhogen. Het handhaven van de positieve resultaten is een uitdaging op zich. 
Thuiscomposteren was 15 jaren geleden een echte hype, inhoudelijke vernieuwing is nodig om 
preventie aantrekkelijk te houden. Tijdens de komende planperiode zal  haar preventiemodel verder 
vernieuwen, met uitdrukkelijk behoud en integratie van de goed werkende onderdelen. Hiermee 
komen we tegemoet aan de veranderende maatschappelijke behoeften en een verruiming van de 
thema’s, naar aanleiding van de verruiming van het beleid. Kringloopkrachten zijn de basis van het 
preventiemodel en blijven de katalysatoren om de boodschap rond de biologische kringloop thuis uit 
te dragen. Daarnaast worden vanuit Vlaco en de leden specifieke acties rechtstreeks naar diverse 
doelgroepen opgezet om de kringloop thuis te promoten. De inhoudelijke focus van het 
actieprogramma ‘ThuisKringlopen’ ligt op het thuis gebruiken en verwerken van keuken- en 
tuinresten. Het wordt hierbij belangrijk accuraat in te spelen op nieuwe tuin- en keukentrends, opdat 
ook het thuiskringlopen trendy zou blijven, zonder de focus uit het oog te verliezen. 
 
Plan van aanpak:  
Vrijwilligers als ambassadeurs van de biologische kringloop 

- Compostmeesters worden kringloopkrachten (en de compostmeesterwerkingen worden 
kringloopwerkingen). De koepelterm ‘Kringloopkracht’ voor vrijwilligers die zich actief 
inzetten voor de sensibilisering en promotie van de biologische materialenkringloop dekt 
beter de nieuwe thematiek en beleidsvisie, nl. alle aspecten van de biologische kringloop met 
focus op thuiscomposteren en compostgebruik, snoeihoutverwerking, grasbeheer, vaste 
planten, kippen houden, voedselverlies….  Gemeenten en intercommunales worden door 
Vlaco verder begeleid bij dit geleidelijk omvormingsproces. Termen compostmeester en 
kringloopkracht blijven de eerste jaren naast elkaar bestaan. 

- Blijvende sensibilisering en aandacht voor de vrijwilligerswerkingen zijn belangrijk. We 
houden de vinger aan de pols wat betreft werkingen waar de omschakeling naar een 
kringloopwerking moeilijker verloopt, en organiseren hiervoor specifieke ronde tafels waarbij 
o.a. lesgevers kunnen worden ingezet om op lokaal niveau, samen met compostmeesters, 
kringloopkrachten en lokale besturen een kringloopwerking op maat uit te werken. 

Communicatie 
- Voortdurende ontwikkeling van en aandacht voor communicatiemateriaal en uitwerking van 

lespakketten zijn essentieel om alle doelgroepen te bereiken (burgers, scholen, 
tuinaannemers …) 

Actieprogramma 2: Thuiskringlopen  
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o Voor elk hoofd- en neventhema van de biologische kringloop wordt een volwaardig 
lespakket / infosessie samengesteld; updatesessies worden gegeven voor het 
‘creëren’ van kringloopkrachten, en uitdiepsessies voor het inhoudelijk diepgaand 
informeren van de kringloopkrachten; het scholenaanbod wordt uitgebreid; het 
aanvragen van lessenreeksen wordt digitaal en daardoor eenvoudiger gemaakt. 

o Brochures en posters met detailinformatie bij een specifiek kringloopthema worden 
up-to-date gehouden, extra folders met algemene informatie bij een kringloopthema 
worden uitgewerkt, een interactief handboek ‘Kringloopwerking’ wordt gerealiseerd. 

o ‘KringloopZINe’ is het 3-maandelijks tijdschrift voor de actieve kringloopkracht, maar 
ook de geïnteresseerde burger heeft hiertoe stilaan toegang.  Maandelijks verschijnt 
ook een digitale nieuwsbrief voor Vlaco-leden en gemeenten. 

o De Vlaco-website wordt up-to-date gehouden met de nieuwe trendy thema’s, verder 
uitgebouwd met anderstalige info (publieke kennisdeling), wetenschappelijk 
onderzoek … en ook de sociale media worden niet uit het oog verloren (verderzetting 
en uitbouw facebookpagina’s, twitter-accounts …). 

- Twee specifieke, grootschalige activiteiten worden de komende jaren op regelmatige basis 
georganiseerd, met als uitdrukkelijk doel burgers te sensibiliseren omtrent de biologische 
kringloop en om kringloopkrachten te ondersteunen en hen een forum te geven om hun 
kennis te verspreiden.  

o Lokale acties vinden een hoogtepunt in het jaarlijkse Kringloopweekend Actieve 
kringloopwerkingen organiseren er satellietactiviteiten overal te lande, om de 
boodschap van de biologische kringloop uit te dragen naar alle burgers. Ruimte 
wordt geboden aan specifieke acties die in het verleden ook succes kenden, zoals 
kringloopfietslussen, kringlooptuinen, samenwerkingsverbanden met andere 
organisaties, volwaardig uitgebouwde demolocaties .... Samenwerking met ander 
organisaties als Landelijke Gilden, Velt, ... wordt verdergezet en uitgebreid waar 
mogelijk. 

o Het Kringloopfe(e)stival is een feestelijke expo (in het vroege voorjaar) waar 
kringloopwerkingen, projecten, leden, organisaties, ... uitgenodigd worden om elkaar 
te ontmoeten, te inspireren, te motiveren rond de biologische kringloop en 
duurzaamheid. Het is voor Vlaco dé ideale gelegenheid om nieuwe elementen van de 
boodschap aan te reiken, zowel naar kringloopkrachten als naar professionals en 
burgers.  

- In 2015/2016 zal Vlaco deelnemen aan de Gentse Floraliën, een ideaal forum om de 
biologische kringloopboodschap naar een ruim publiek uit te dragen, zowel burgers, maar 
zeker ook tuinprofessionals. 

Netwerk thuiskringlopen verder uitbouwen 
- Blijvende netwerking en samenwerking met andere (binnen- en buitenlandse) instanties die 

een segment van de biologische kringloop kunnen ‘behappen’ en afwegen welke concrete 
gezamenlijke actiepunten hier mogelijk zijn. 

- Blijvende bijscholing van de Vlaco-lesgevers en op regelmatige basis opleiden van nieuwe 
lesgevers is nodig.  

- Blijvend onderzoek is nodig om de resultaten op het terrein te meten, effecten en noden van 
de preventieaanpak te kennen en sensibilisering verder te kunnen onderbouwen.  

 
Timing en mijlpalen  
  

M1 2015 – 2020: jaarlijkse edities van het Kringloopweekend 
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M2 2016, 2018, 2020: vervolgedities Kringloopfe(e)stival (jaartallen te bekijken in functie van 
samenloop met bv. Gentse Floraliën) 

M3 2016: Gentse Floraliën 

 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
Coördinatie: door Vlaco, 2,2 VTE  
Werkingsmiddelen + personeel: 360.000 euro/jaar  
Levering van producten, materialen, diensten: door Vlaco-leden, door organisaties waarmee Vlaco 
samenwerkt en contacten heeft. 
Alle acties gefinancierd door Vlaco-leden (OVAM 2/3, intercommunales 1/3) 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
Verderzetting financiering van Vlaco door OVAM en intercommunales 
Door het wegvallen van de samenwerkingsovereenkomst kampen lokale besturen met financiële en 
personele tekorten. Het preventiemodel is echter een samenwerkingsmodel waarbij alle partners 
hun rol moeten kunnen vervullen. Begeleiding op lokaal niveau is essentieel om de kringloopwerking 
te ondersteunen en te laten renderen in een lokaal en Vlaams preventiebeleid. 
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Actieprogramma 3: Selectieve inzameling biomassa(rest)stromen op landbouwbedrijven  

 

Coördinator/trekker(s):  

ADLO 
 

E-mail:  koen.holmstock@lv.vlaanderen.be 

Partners:  
Praktijkcentra, ILVO, Sectororganisaties,…  
 

 

 

Omschrijving en doelstelling :  

 

Omschrijving van de actie in het voorontwerp Beleidsplan Biomassa(rest)stromen. 
 
‘Onderzoeksresultaten valoriseren in haalbare toepassingen en goede praktijken, zoals: 
 

- onderzoek naar het verplicht aan land brengen van dode vis voor verdere verwerking en de 
ongewenste bijvangst in de visserij. 

- onderzoek naar nieuwe oogstmachines valoriseren, om tegelijk oogst en oogstresten te 
kunnen ophalen. Hierbij wordt gezorgd dat het O.S.- gehalte van de bodem op peil wordt 
gehouden. De focus ligt in eerste instantie op die oogstresten in  te zamelen die een  
nutriëntenverlies  veroorzaken als ze op het  veld blijven liggen (bv.  bloemkoolbladeren). 

- onderzoek naar het stabiliseren van oogstresten via inkuilen/aanzuren… om daarna meer 
hoogwaardige valorisatie mogelijk te maken. 

- onderzoek naar een betere bewaring van de oogst, waar nog mogelijk. 
 

 
Actueel bestaan er diverse initiatieven1, onderzoeksprojecten, … inzake de valorisatie van  

biomassastromen in de landbouwsector.  

Recente projecten die lopen en kort bij bovenvermelde omschrijving staan zijn ondermeer: 

a. Valorisatietraject voor nevenstromen uit de visserij.  
Binnen het onderzoeksprogramma  Marktgerichte ontwikkeling en introductie van 

innovaties - Systeeminnovatie rond valorisatie van nevenstromen uit landbouw en 

visserij. 

http://www.ilvogenesys.be/NL/Doctoraten/Discards/tabid/7008/language/nl-

BE/Default.aspx 

b. Het gebruik van mais-stro (restplant korrelmaïs) als grootste beschikbare biomassa-
nevenstroom op landbouwbedrijven, voor biogas of voor extractie van lignine en 
cellulose waarbij ook de logistiek en bewaring bekeken wordt. 
http://www.vlaamsmaterialenprogramma.be/documents/19/34433/Bio-

economie%20-5-Willem%20d'Hooge%20FlandersBio.pdf 

                                                           
1
 Enerpedia, Arbor, Recent Persbericht ILVO 140819 ‘Appelen en peren als veevoeder voor herkauwers, en als 

grondstof voor nieuw proces van sap-productie’, Teelt van algen in combinatie met tomaten, artisanale 

fruitsappen, …  

http://www.vlaamsmaterialenprogramma.be/documents/19/34433/Bio-economie%20-5-Willem%20d'Hooge%20FlandersBio.pdf
http://www.vlaamsmaterialenprogramma.be/documents/19/34433/Bio-economie%20-5-Willem%20d'Hooge%20FlandersBio.pdf
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De mechanisatie (afhankelijk van schaal) bestaat om mais-stro te verzamelen en te 

bewaren. 

http://peekaas.nl/873/maisstro-voor-biogas/ 

c. Oogstresten groenten  
Binnen het project "Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegronds-

groenten en mogelijkheden van vanggewassen en teeltrotaties met het oog op de 

waterkwaliteitsdoelstellingen van het Actieprogramma 2011-2014 (MAP4)" 

uitgevoerd door UGent-ILVO-PSKW-PCG-Inagro-BDB iov. VLM, bekeken we de 

mogelijkheden voor het machinaal ophalen van oogstresten, en de verwerking via 

compostering en inkuilen, en de valorisatie voor vergisting, veevoeder en als bodem 

verbeterend middel.  

Het project wordt afgerond in september 2014. 

d. … 
 

Het actieprogramma 3 dient een meerwaarde te hebben t.o.v. de lopende initiatieven en de 

actieprogramma’s 10.1 en 10/11 van ILVO. Op basis van onderzoek (ILVO, bedrijfswereld, …) dient in 

eerste instantie aangegeven te worden welke biomassareststromen (op landbouwbedrijfsniveau in 

Vlaanderen) een interessante toepassing kunnen vinden naar valorisatie toe. Hierbij dient  ook 

rekening gehouden te worden met de problematiek van de aanvoer van organische stof in de 

landbouwbodems, nutriënten en de economische en technische haalbaarheid van de opzet van een 

inzameltraject gezien de kleinschaligheid. 

In geval van een beloftevolle toepassing kan een demoproject en communicatie met de sector 

opgestart worden.  

Oogstresten, mest, … kunnen (in)direct op het bedrijf/sector zelf verwerkt (kleinschalige vergisting, 

boerderijcompostering, …) en gebruikt worden (organische stof, nutriëntenrecuperatie, …) wat 

steeds een verantwoorde en haalbare toepassing is. In het kader van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 

wordt kleinschalige vergisting ondersteund. 

 

Plan van aanpak:  

Stap 1: Op basis van onderzoek (ILVO, bedrijfswereld, …) wordt concreet aangegeven welke 

reststromen op landbouwbedrijfsniveau in de primaire sector geschikt zijn om selectief in te zamelen 

inclusief de technische/economische haalbaarheid ervan. De resultaten van het project vollegronds 

groenten zou als basis kunnen dienen.   

Stap 2: Opzetten van een demoproject en gepaste communicatie. Zie ook actieprogramma’s 10.1 en 

10/11.  

 

Timing en mijlpalen: 

Doorlopend. 

http://peekaas.nl/873/maisstro-voor-biogas/
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Afhankelijk van resultaten en vragen uit het onderzoek wordt een demoproject opgestart. 

 

Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)project- middelen:  

Nog niet duidelijk. 

Mogelijke financieringskanalen: GMO (indien groenten en fruit), PDPO, … 

 

Randvoorwaarden voor realisatie: 

1. Het is van belang om op basis van zo concreet mogelijk cases aan te geven (ILVO, 
bedrijfsleven, …) welke biomassa(rest)stromen een interessante toepassing kunnen krijgen.  
De sector moet voldoende potentieel zien in de acties die ook rendabel moeten zijn. 

2. De inzameling en afvoer uit de landbouwsector mag geen nadelig effect hebben op het O.S.-
gehalte in de bodem. Alternatieven voor aanvoer? 

3. Een belangrijke randvoorwaarde waarmee ook rekening gehouden moet worden is het 
rendabel organiseren van het selectief inzamelen ingeval van oogstresten en het bewaren op 
bedrijfsniveau. 

4. Het beleid (afval, mest, …) moet ook openstaan om landbouwreststromen (oogstresten, 
mest, …) zoveel mogelijk op het eigen bedrijf of binnen de sector te laten circuleren waarbij 
OS en nutriënten gerecupereerd kunnen worden. Eenvoudige reststromen met een duidelijke 
oorsprong die op bepaalde bedrijven (vb. tomatenloof, paprikaloof, …) afgevoerd worden 
kunnen na bewerking (hakselen, …) op andere bedrijven gebruikt worden voor aanvoer O.S. 
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Actieprogramma 4: Selectieve inzameling voor de voedingsindustrie  

 

Coördinator/trekker(s):  
Tom Quintelier (FEVIA Vlaanderen) 
 

E-mail: tq@fevia.be 

Partners actie 1: Flanders’ FOOD 
Partners actie 2: BEMEFA² 

 

 
Omschrijving en doelstelling:  
Actie 1 :Projecten opzetten om bedrijven te ondersteunen met het oog op de betere verwaarding en 
logistieke optimalisatie van reststromen. 

 In het kader van een gesloten kringloop economie moeten de biomassa(rest)stromen zo 
optimaal mogelijk ingezet worden. De cascade van waardebehoud is hierbij de leidraad. Het 
is de bedoeling van deze actie om ontstane nevenstromen zo hoog mogelijk te valoriseren. 
Daarbij komt hergebruik in of als humane voeding op de eerste plaats gevolgd door 
toepassingen in diervoeding, gebruik als materiaal en tot slot energietoepassingen 

 
Actie 2: Onderzoek naar de haalbaarheid van een versoepeling van de Vlaamse aanpak inzake 
dierlijke bijproducten naar het voorbeeld van andere landen, en de effecten op de inzameling en de 
materiaalrecyclage 

 Dit is een actie die door BEMEFA, de federatie van de mengvoeders nu reeds wordt 
opgevolgd.  

 
Plan van aanpak:  
Actie 1: vermijden van nevenstromen is een eerste stap die niet mag vergeten worden. FEVIA 
Vlaanderen zal haar leden blijven sensibiliseren door middel van artikels, nieuwsbrieven, 
infosessies,…om de hoeveelheid ontstane reststromen zo veel als mogelijk te beperken. Voor de 
stromen die toch ontstaan zal in samenwerking met Flanders’ FOOD gezocht worden naar een 
hoogwaardige (re)valorisatie. De bestaande valorisatiekanalen worden verder geoptimaliseerd.  
 
Actie 2: BEMEFA blijft dit dossier van nabij opvolgen.  
 
Timing en mijlpalen  
Actie 1:  

 Verschillende nevenstromen hebben een hoogwaardigere toepassing gevonden tegen 2020. 

 De hoeveelheid selectief ingezameld oba neemt tegen 2020 toe  
Actie 2: terug aanvaarden van diermeel als dierlijke voeding 
 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
Sensibilisatie en informeren van de voedingsbedrijven 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
Actie 1: een belangrijke randvoorwaarde is het optimaliseren van de logistieke keten. De ontstane 
stromen zijn vaak (relatief) klein en verspreid over heel Vlaanderen.  
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Actie 2: Deze actie hangt af van de evoluties in het onderzoek naar het gebruik van dierlijke eiwitten 
(diermeel) als diervoeder. Hiervoor is een aanpassing van de huidige wetgeving op Europees vlak 
noodzakelijk.  
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Actieprogramma 5: Selectieve inzameling bij huishoudens 

 

Coördinator/trekker(s):  
Team bio (OVAM) 
 

E-mail:  

Partners:  
VVSG-Interafval, Vlaco, … 
 

 

 

Cfr Actieplan 

De uitwerking gebeurt in afstemming met het huishoudelijke afvalstoffenbeleid.  
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Actieprogramma 6: Selectieve inzameling catering, horeca, distributie 
 

 

Coördinator/trekker(s):  
Team bio (OVAM) 
 

E-mail:  

Partners actie 1: Unie Belgische catering 
Partners actie 2: Horeca Vlaanderen, Febem, 
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 
ophalers, … 
Partners actie 3: Comeos 

 

 

 

Cfr Actieprogramma 
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Actieprogramma 7: Nutriëntenrecuperatie 

 

Coördinator/trekker(s):  
Dirk Halet 
 

E-mail :dh@vlakwa.be  

Partners:  
leden Vlaams Nutriëntenplatform, Inagro 

 

 
Omschrijving en doelstelling:  

A. Missie: Nutriëntenkringlopen sluiten zodat Vlaanderen als “Top-regio bio-economie” 
voldoende nutriënten/fosfor heeft tegen een betaalbare prijs. 

 
B. Visie (ambitie): Komen tot gesloten kringlopen die economisch rendabel zijn 

 
C. Strategische doelstellingen: 

 
- Nutriënten efficiënter en effectiever aanwenden met maximaal hergebruik van 

gerecupereerde nutriënten binnen de Vlaamse economie 
- Het ontwikkelen van internationale doorbraakinnovatie en deze omzetten tot 

economische activiteiten 
- Europese & internationale afstemming om te komen tot gebruiksnormen qua 

technologie, grondstoffen en producten, die leiden tot een level playing field. 
- Sensibilisering van politiek en maatschappij 
- O&O&I-middelen mobiliseren voor alle betrokken stakeholders 

 
De finaliteit moet zijn Vlaamse bedrijven een voorsprong geven binnen een duurzame 
economie die floreert. 
 

D. Kritische succesfactoren 
 

- Een aangepast en geharmoniseerd wetgevend kader (Vlaams, Belgisch, Europees) dat 
kringloopsluiting mogelijk maakt. 

- Een gecoördineerde aanpak rond nutriënten in Vlaanderen 
- Aanpassingen aan het systeem (zijnde de nutriëntenkringloop) zijn zowel technisch als 

economisch een vooruitgang. 
- Vlaanderen als internationaal speerpunt in het marktconform maken van de technologie 

en de opgewaardeerde producten. 
 
Plan van aanpak:  
 
De prioritaire acties zijn : 
1. Verdere visievorming 

o  Zie “phosphorus vision” thinking group binnen het Europees Fosfaatplatform 
 

2. Strategische adviesondersteuning (om te komen tot een aangepast en geharmoniseerd 
wetgevend kader)  

o Europa: 
 Consultative Communication on the Sustainable Use of Phosphorus 
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 Communication European Commission: 

 Circular Economy 

 Building a Sustainable European Food System 

 Commission to propose Green Employment Initiative to support 
job creation in the green economy 

 The European Critical Raw Materials review 
 Recast of the EU Fertiliser Regulation 2003/2003 
 Nitrates Directive 
 REACH (European Chemical Regulation) 
 European Waste Frame Directive 
 EU Organic Farming Regulation (EC 889/2008) 
 Sewage Sludge Directive 
 Eco-design Directive 
 Green Public Procurement  
 NEC-richtlijn 
 Natura 2000-richtlijn 
 Etc. 

o Vlaanderen: 
 Beleidsactieplan Biomassareststromen 
 Roadmap kringloopeconomie- afvalwaters en slibs 
 Ecologisch toezicht zuiveringsinfrastructuur – Investeringsplan 
 MestActiePlan V (2015-2018) 

o Andere 
 Opvolging beleidsontwikkelingen in andere landen 

 
3. Vastleggen van onderzoeksprioriteiten 

o Aanleveren onderzoeksprioriteiten aan de Europese Commissie in het kader van 
EU consultaties, o.a.  

 Aanleveren onderzoeksprioriteiten voor de werkprogramma 2016-2017 
in het kader van Horizon 2020: 

 Societal Challenge 2 “food security, sustainable agriculture, 
marine, maritime and inland water research and the 
bioeconomy” 

 Societal Challenge 5 “Climate action, environment, resource 
efficiency and raw materials” 

 Future Emerging Technologies (FET) 
o Organisatie van brokerage events en informeren over mogelijke subsidiekanalen 

 
4. Faciliteren van netwerking en kennisverspreiding zowel nationaal als internationaal 

o Organisatie van (thematische) vergaderingen binnen o.a. het Europees en 
Vlaams Nutriëntenplatform 

o Organisatie van 2nde European Sustainable Phosphorus Conference (5 & 6 maart 
2015) 

o ISWA – congres (2015) 
o Outreach via deelname aan conferenties en vergaderingen 
o Verdere uitrol communicatieplan Europees fosfaatplatform (scope newsletter, 

website: www.phosphorusplatform.eu, twitter, linkedin, etc.) 
o Uitwerken + uitrol Vlaams communicatieplan  

 

http://www.phosphorusplatform.eu/
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5. Het coördineren, initiëren en faciliteren van nieuwe business cases 
o Voortvloeiend uit o.a. 

 Doorbraakproject P-recuperatie (uitwerking van business cases rond 
mest resp. slibs & afvalwater) 

 MoU tussen Duits, Nederlands en Vlaams Nutriëntenplatform met als 
ambitie om tegen eind 2015 drie grensoverschrijdende business cases op 
te zetten 

Timing en mijlpalen  
- 4de kwartaal 2014: Uitwerking en uitrol Vlaams Communicatieplan (de 

nutriëntenproblematiek is op vandaag maatschappelijk nog te weinig gekend)  
- 1ste kwartaal 2015: Tweede Europese Fosfaatconferentie in Berlijn (5 & 6 maart) 
- 4de kwartaal 2015: opstart (grensoverschrijdende) business cases 
- 1ste kwartaal 2017: Goedkeuring EU fertilizer directive die de weg opent voor een duurzame 

markt van gerecupereerde nutriënten 
 

Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
- Zie onder 

 
Randvoorwaarden voor realisatie 

- Een belangrijke medewerking van de overheid is noodzakelijk. De rol van de overheid is de 
juridische knelpunten wegnemen, middelen vrijmaken voor 
onderzoek/ontwikkeling/innovatie en het opzetten van een gecoördineerde communicatie. 

- Het Nutriëntenplatform moet voldoende onafhankelijk zijn en over financiële garanties 
beschikken zodat concrete resultaten kunnen geboekt worden. Op basis van de voorgestelde 
activiteiten moeten budgettaire middelen voorzien worden voor een permanente werking 
van twee medewerkers binnen een bestaande structuur, los van mogelijke projecten. 

- De grote meerderheid van de stakeholders is voorstander van de inkanteling van het 
platform in een bestaande juridische structuur. Zij vraagt dat de leden “neutraal” zijn, 
vandaar de voorkeur naar federaties van ondernemers/gebruikers (geen individuele 
bedrijven), de overheid en de academische wereld. Bedrijven worden wel rechtstreeks 
betrokken bij werkgroepen en projecten. 

- Het Vlaams Nutriëntenplatform moet erkend worden als “de coördinator” voor de aan/met 
nutriënten gerelateerde initiatieven en aangeduid worden om de afstemming te bewaken. 

- Vlaanderen neemt een trekkersrol op in het Europees Fosfaatplatform 
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Actieprogramma 8: Biogebaseerde producten  

 

Coördinator/trekker(s):  
Zie actie opvolging IWG BE 

E-mail:  
 
 

Partners:   
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Actieprogramma 9: Valorisatie biomassareststromen in de landbouw/voeding 
 

 

Coördinator/trekker(s):  
Actie 1-3 
Johan De Boever (ILVO-DIER) 
Veerle Vanlinden (ILVO-T&V) 
Actie 4 
Yleni Deneve (LNE) 
 

E-mail:  
johan.deboever@ilvo.vlaanderen.be 
Veerle.vanlinden@ilvo.vlaanderen.be 

 

Partners:   
Actie 1: Voedingsindustrie, producenten van bio-
energie, groothandelaars in bijproducten 
Actie 2: Inagro, Vermeulen Construct 
Actie 3: Millibeter, Universiteit Gent, Vermeulen 
Construct, Boerenbond 
Actie 4 : in voorbereiding, o.m.VLIMO-voeding 
en akkerbouw LNE, werkgroep entomofagie L&V 

 

 
Omschrijving en doelstelling:  
Actie 1. Voederwaardering van nieuwe of gewijzigde bijproducten uit voedingsindustrie en bio-
energieproductie (o.a. op basis van oliehoudende zaden, granen, bieten) en van overtollige groenten 
en fruit zodat ze optimaal kunnen ingeschakeld worden in rantsoenen voor herkauwers en voeders 
voor varkens en pluimvee. Daarbij wordt rekening gehouden met voedertechnische, economische, 
alsook met ecologische aspecten. 
 
Actie 2. Behandeling van oogstresten van groenten (o.a. spruitstokken, koolbladeren) om ze beter 
geschikt te maken voor inpassing in varkensrantsoenen. 
 
Actie 3. Bioconversie van organische reststromen (o.a. niet (meer) voor humane consumptie 
geschikte groenten, fruit maar ook varkensmest) met larven van de zwarte wapenvlieg. De larven 
kunnen vervolgens gebruikt worden voor extractie van bepaalde bestanddelen (eiwit, vet, chitine) 
alsook voor de voeding van vissen, pets, eventueel pluimvee. 
 
Actie 4. Het gebruik van insecten als alternatieve eiwitbron in menselijke en diervoeding in 
Vlaanderen heeft behoefte aan een duurzaamheidsanalyse willen we finaal volgende kernvraag 
beantwoord zien: is het mogelijk om in Vlaanderen een competitieve en duurzame industrie te 
ontwikkelen voor dit eiwit-alternatief en onder welke voorwaarden? 
 
Plan van aanpak:  
Actie 1. Voor bijproducten met een potentieel in de veevoeding zal een analoge aanpak gevolgd 
worden als in het afgeronde IWT landbouw-project (2010-2014) ivm voederwaardering van de 
bijproducten van de bio-ethanolproductie: DDGS en gistconcentraten 
(http://pure.ilvo.vlaanderen.be/portal/files/2507737/63_bijproducten_bio_ethanolproductie_melkv
ee_1_.pdf, waarbij chemische analyses en verteringsproeven werden uitgevoerd om de nutritionele 
waarde te bepalen. Verder werden voederproeven met de verschillende diersoorten uitgevoerd om 
het effect op de opname, het effect op de productieresultaten, de gezondheid van de dieren, de 
productkwaliteit en de emissies naar het milieu toe na te gaan. 

mailto:johan.deboever@ilvo.vlaanderen.be
mailto:Veerle.vanlinden@ilvo.vlaanderen.be
http://pure.ilvo.vlaanderen.be/portal/files/2507737/63_bijproducten_bio_ethanolproductie_melkvee_1_.pdf
http://pure.ilvo.vlaanderen.be/portal/files/2507737/63_bijproducten_bio_ethanolproductie_melkvee_1_.pdf
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Actie 2. Het bedrijf Vermeulen Construct heeft een thermische ontsluiter ontwikkeld voor gebruik op 
bedrijfsniveau. De bedoeling is nu de optimale behandelingscondities (temperatuur, druk, tijd) na te 
gaan om oogstresten van groenten meer geschikt (smakelijker, beter verteerbaar) te maken om 
ingeschakeld te worden in het rantsoen voor varkens. 
 
Actie 3. De voorwaarden voor een optimale bioconversie van organische reststromen door larven 
van de zwarte wapenvlieg zullen nagegaan worden in klimaatkamers, waarbij o.a. zal gekeken 
worden naar de verhouding substraat/larven, naar de voederfrequentie, de temperatuur, het 
larvestadium bij de oogst, de scheiding van larven en restsubstraat. Daarbij zullen chemische 
analyses uitgevoerd worden op de larven en het substraat. Voor varkensmest zullen ook de 
mogelijkheden voor larven kweek in het varkenscomplex zelf worden nagegaan.  

Actie 4. Onderzoek in voorbereiding. 

Timing en mijlpalen  
Actie 1. Het nagaan van de nutritionele waarde van een bijproduct en de inpasbaarheid in het 
rantsoen is afhankelijk van de variatie in kwaliteit, maar duurt minimum 2 jaar. Dan zal men 
beschikken over een fiche met de nodige gegevens qua samenstelling en voederwaarde, zodat het 
product betrouwbaar kan ingeschakeld worden in het rantsoen of voeder voor het vee.  
 
Actie 2. Het is de bedoeling dat het project, dat eind 2013 gestart is, na 2 jaar voldoende gegevens 
zal opgeleverd hebben om de thermische ontsluiter operationeel te maken voor het gebruik op het 
varkensbedrijf en dit voor verschillende types oogstresten. 
 
Actie 3.  Sinds april 2014 is in samenwerking met Millibeter (bedrijf dat vliegenlarven kweekt), een 
varkensbedrijf, de Universiteit Gent en de Boerenbond een tweejarig project gestart om na te gaan 
in welke mate de dikke fractie van varkensmest kan gebruikt worden als substraat voor larven van de 
zwarte soldatenvlieg. Het is de bedoeling op het einde van die periode de voorwaarden voor een 
optimale kweek te kennen en een kweekinstallatie op bedrijfschaal te hebben ontwikkeld. 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
Actie 1. Het onderzoek wordt uitgevoerd mits significante ondersteuning van de bedrijven die een 
bijproduct in de veevoeding willen valoriseren. 
 
Actie 2. Voor het lopende project is er quasi integrale ondersteuning vanuit Inagro 
 
Actie 3. De kweek van larven op varkensmest wordt in belangrijke mate gefinancierd door IWT (MIP-
project). Voor onderzoek met andere substraten, wordt een significante financiële ondersteuning 
vanuit industrie, overheid verwacht.  
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
Actie 1. Er moet een concrete vraag vanuit de voedingsindustrie of bio-energieproductie komen om 
het onderzoek te starten. Dit betekent dat dergelijke bedrijven economisch potentieel moeten zien 
in het product, wat enkel kan bij voldoende grote stromen. 
 
Actie 2. De thermische ontsluiting moet resulteren in een significante verbetering van de 
voederwaarde. 
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Actie 3. Het kweekproces van de larven is technisch mogelijk, maar de vraag is of dit ook economisch 
rendabel zal zijn, zodat het kan geïmplementeerd worden in de praktijk. 
 

Actieprogramma 10. valorisatie van biomassa(rest)stromen via bioraffinage 

Actieprogramma 10.1: Bioraffinage van biomassa(rest)stromen ter valorisatie in de 

voedingsindustrie 

 

Coördinator/trekker(s):  
Bart Van Droogenbroeck (ILVO- T&V) 
Nathalie Bernaert (ILVO-  Food Pilot) 

E-mail:  
Bart.VanDroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be 
Nathalie.Bernaert@ilvo.vlaanderen.be  

 
Partners:  
Actie 1: Andere kennis- & 
onderzoeksinstellingen, bedrijven uit 
landbouwsector & voedingsindustrie …  
Actie 2: Food Pilot, Bio Base Europe Pilot Plant, 
andere pilot plants, Flanders’ FOOD … 
Actie 3: Flanders’ FOOD, FEVIA, 
sectororganisaties … 

 

 

Omschrijving en doelstelling:  

Actie 1. Onderzoek naar valorisatie reststromen via bioraffinage voor voedingsindustrie 

Uitvoeren van onderzoek op laboschaal in directe interactie en continu overleg met land- en 

tuinbouwsector en voedingsindustrie. In het onderzoek zal er specifiek aandacht zijn voor de natte 

reststromen die enerzijds snel bederfbare zijn, maar anderzijds wel over het potentieel beschikken 

om hoogwaardig gevaloriseerd te worden (o.a. groente- en fruitreststromen). Betrokkenheid van alle 

stakeholders uit de agrovoedingsketen van bij de start van het onderzoek is van groot belang om 

maximaal marktgedreven te werken en alle mogelijke bottlenecks zo snel mogelijk in kaart te 

brengen (technische, wetgevend, economisch, logistiek…).  

Actie 2. Uitvoeren van piloot-bioraffinageprojecten op semi-industriële schaal  

Opschaling van innovatief onderzoek uitgevoerd op labo-schaal naar semi-industriële schaal om 

technische en economische haalbaarheid van geselecteerde onderzoekscases goed te kunnen 

bepalen. Er zal specifiek aandacht zijn voor de ontwikkeling van mobiele processingunits. 

Tegelijkertijd moet er werk gemaakt worden van wegwerken van gedetecteerde hinderpalen om tot 

succesvolle business cases te kunnen komen.  Dit kan gaan over onderzoekscases geïdentificeerd in 

Vlaanderen, ofwel een implementatie van ketens ontwikkeld in andere Europese landen inhouden 

(bv. valorisatie van groenteresten zoals prei, spruitstokken, implementatie van grasbioraffinage, 

bioraffinage van tomatenloof, …) 

 

  

mailto:Bart.VanDroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be
mailto:@ilvo.vlaanderen.be
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Actie 3. Demoprojecten & communicatie voor en door de sector 

Om de implementatie van innovatieve biomassareststroom-valorisatieroutes richting 

voedingsindustrie te versnellen zijn o.a. demo’s van succesvolle trajecten op bedrijfsniveau van groot 

belang. Deze activiteiten, samen met gerichte communicatieactiviteiten, kunnen een leer- en 

multiplicatoreffect teweegbrengen doordat ze de innovatiedrang bij andere stakeholders 

aanwakkeren.  

 

Plan van aanpak:  

Actie 1. Voor reststromen die over het potentieel beschikken om gevaloriseerd te worden in 

voedingsindustrie en die in voldoende grote hoeveelheid selectief in te zamelen zijn zullen in eerste 

fase nieuwe (bvb. zuurstofvrije processing, microgolven, HPP, PEF …) en bestaande processen, 

technologieën (hydro-thermische, enzymatische voorbehandelingen, (super-kritische) extracties, …) 

op laboschaal worden geëvalueerd voor bioraffinage tot eindproducten/ingrediënten voor de 

voedingsindustrie. De nodige kwaliteits- en voedselveiligheidsparameters zullen worden bepaald 

(chemische en microbiologische voedselveiligheid). De focus van het onderzoek kan uitgaan naar 

voedingsvezels, eiwitten en gezondheidsbevorderende componenten zoals anti-oxidanten om 

hoogwaardige valorisatie mogelijk te maken. Concrete pistes die beoogd worden zijn bioraffinage 

van overproductie/reststromen uit de tomatenteelt2, geforceerde witloofwortels1, valoriseren van 

reststromen uit groente-en fruitverwerkende industrie (focus op pectine-extractie)3, het valoriseren 

van reststromen uit de bloemkoolteelt voor de verwerkende industrie4, .   

Actie 2. De activiteiten uitgevoerd op laboschaal in actie A zullen in het vervolgtraject op pilootschaal 

worden uitgevoerd. Technische en economische haalbaarheid wordt in overleg met de betrokken 

ketenspelers bepaald. De ontwikkeling van mobiele verwerkingsunits wordt onderzocht en 

nagestreefd waar mogelijk. De eindproducten geproduceerd op pilootschaal, zullen samen met de 

voedingsindustrie worden geëvalueerd (nieuwe producten) of getest in bestaande en nieuwe 

recepturen (nieuwe ingrediënten). Impact op o.a. kwaliteit en voedselveiligheid zal worden 

bestudeerd. Ook evaluatie van de duurzaamheid van de nieuw ontwikkelde trajecten zal worden 

geanalyseerd (bvb. via LCA methodologie). De omzetting van groenten- en fruit niet geschikt voor de 

versmarkt en van productieoverschotten tot sap is case die verder zal worden uitgewerkt. Mobiele 

units voor het zuurstofvrij persen van biomassareststromen staan immers dicht bij gebruik in de 

bedrijfspraktijk. 

Actie 3. Rond bestaande en nieuwe succesverhalen (nieuwe processen, producten, 

bioraffinageconcepten, valorisatieroutes) zullen workshops in de betrokken pilot plants worden 

georganiseerd, samen met demo’s op bedrijven waar innovaties worden/werden geïmplementeerd. 

Andere specifieke communicatie-activiteiten ondersteunen de disseminatie (nieuwsbrieven, website 

berichten enz.) van de bekomen resultaten.  

Timing en mijlpalen  

                                                           
2
 Onderzoekscase in het GENESYS project (2012-2016) 

3
 Lopend Flanders’ Food Project NoWaste 

4
 Coöperatief Plus project ingediend in projectoproep Flanders’ Food 2014 
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Actie 1. Onderzoek ter uitwerking van nieuwe bioraffinageconcepten is risicovol en vraagt tijd. 

Looptijd van minimum 3 jaar is aangewezen (2015-2018). Inzichten uit recente opgestarte projecten 

kunnen nieuwe projecten versnellen. 

Actie 2. Opschaling op pilootschaal van geselecteerde onderzoekscases en bijhorende 

kwaliteitsanalyses kan op voorgaande fase volgen en afhankelijk van de case op 1-2 jaar afgerond 

worden (2017-2019). Reeds lopend onderzoek kan sneller resulteren in interessante businesscases 

(bvb. voedingsvezel uit reststromen valoriseren als ingrediënt cfr. http://www.veggiefiber.nl. 

ProValor, zusterbedrijf van Veggiefiber is  partner in FF NoWaste project en lopende andere 

onderzoeksprojecten)   

Actie 3. In de laatste twee jaar kunnen de demo en disseminatie-activiteiten worden georganiseerd 

om behaalde resultaten verder te verspreiden (2019-2020). 

 

Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen5  

Actie 1. Financiering van onderzoeksfase kan mogelijk via IWT projecten/Flanders’ FOOD projecten 

(bursalen, O&O, MIP… ) of Europese fondsen  (H2020; ERA-Netten (ERA-NET SUSFOOD is afgelopen); 

Interreg projecten, EFRO).  

Actie 2. Financiering voor onderzoek op piloot-schaal kan mogelijk ook via bovenstaande kanalen 

worden mee aangevraagd. Andere lokale, nationale of ander opportuniteiten kunnen benut worden 

(vb. POM Oost-Vlaanderen Valorisatie Melkwei mattentaarten; kleine projecten via KMO-

portefeuille; IWT KMO Haalbaarheid en  Innovatiestudies…) 

Actie 3.  Kanalen vermeld zoals vermeld onder actie 1 & 2 kunnen worden benut. (Co-) Financiering 

vanuit de sector lijkt ook haalbare piste.   

 

Randvoorwaarden voor realisatie (van toepassing voor actie 1, 2 en 3) 

- Valorisatie van biomassareststromen richting voedingstoepassingen vereist dat deze zo zuivere 

mogelijke vorm en voldoende hoeveelheid kunnen ingezameld worden. Selectieve inzameling van 

biomassareststromen met potentieel voor valorisatie in de voedingsindustrie is daarom van cruciaal 

belang (link actieprogramma 3). 

 - In sommige gevallen zullen nieuwe voedingsingrediënten of – producten mogelijk worden afgeleid 

uit biomassa die  voorheen nog niet werd geconsumeerd. Aanpassing van bestaande regelgeving om 

(bvb. Novel Food wetgeving) deze nieuwe biogebaseerde producten alle kansen te geven is mogelijk 

vereist (link actieprogramma’s 21/22)  .  

- De competitie voor biomassa zal in de toekomst vermoedelijk alleen maar toenemen. Impact van 

groene stroomcertificaten voor bio-energieproductie of beschikbaarheid van biomassa voor 

alternatieve valorisatietrajecten moet goed bestudeerd worden om hoogwaardigere routes kans te 

geven (link actieprogramma’s 21/22).  

Actieprogramma 10.2: Bioraffinage van biomassa(rest)stromen ter valorisatie in de farma, groene 

                                                           
5
 Door besparingen zullen eigen ILVO middelen vermoedelijk beperkt/nihil zijn. 

http://www.veggiefiber.nl/
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chemie 

 

Coördinator/trekker(s):  
VITO-Fisch 

E-mail:  
 

 
Partners:  
Actie 1: Andere kennis- & onderzoeksinstellingen 
(ILVO, KUL, UG, Bio Base Europe Pilot Plant, 
Fisch,…), sectororganisaties essenscia, Flanders 
bio, …  
 

 

  

 

Planningsfiche is in voorbereiding  
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Actieprogramma 11. Biologische verwerking en afzet 
Actieprogramma 11.1: Acceptatie inputstromen 

 

Coördinator/trekker(s):  
Vlaco 

E-mail: kristel.vandenbroek@vlaco.be 

  
Partners: 
Overheden, verwerkers, onderzoeksinstellingen, 
Biogas-E, VCM,  ... 

 

  

 
Omschrijving en doelstelling:  
 
Doel is meer potentieel interessante stromen naar biologische verwerking te sturen, steeds met het 
oog op de productie van kwaliteitsvolle eindproducten die nuttig kunnen worden toegepast, zodat 
de biologische kringloop wordt gesloten. 
 
Acceptatie omvat verschillende actieaspecten: 
1) De “juiste” inputstroom voor de “juiste” verwerkingstechnologie. 
2) Enkel niet-verontreinigde stromen kunnen worden toegelaten met het oog op de productie van 

kwaliteitsvolle eindproducten, intentionele verdunning is niet toegelaten. 
3) Stromen die bijdragen aan productieproces of kwaliteit eindproduct kunnen worden toegelaten 

indien ze aan de bovenstaande voorwaarden voldoen. 
4) Duurzaamheidscertificering enkel toepasbaar op wereldwijd verhandelde stromen, specifiek 

geproduceerd voor groene stroomopwekking, en dus niet op afvalstromen 
5) Om de hoeveelheid restafval verder te reduceren, zal de gft-definitie uitgebreid worden met cat 3 

keukenafval onder voorwaarden. 
6) Uitbreiding inputstromen voor groencompostering 
7) Inputstromen met potentieel ggo’s 
 
 
Plan van aanpak:  
 
Actie 1)+2)+3)  Vlaco zorgt voor afstemmen met diverse administraties over potentiële inputstromen 

en continue actualisatie van diverse inputlijsten voor vergisting en de communicatie daarover. Op 
termijn moet ook gedacht worden aan bijsturing en afstemming van geldende regelgevingen 
(Omzendbrief Ruimtelijke Ordening 2006/01, VREG Mededeling 2013-3, ...) 

Actie 4) Duurzaamheidscertificering: Vlaco zal verdere besprekingen met de VREG voeren zodat finaal 
de vloeibare inputstromen (afval) van vergisting onbelemmerd blijven en ook vanuit de 
composteringssector houtige afvalstromen (vnl. zeefoverloop) – zolang de compostkwaliteit 
optimaal blijft – een synergie kunnen betekenen met energierecuperatie. 

Actie 5) Cat 3 keukenafval kan technisch zonder problemen selectief worden ingezameld en cf. de 
hygiënische vereisten verwerkt samen met gft-afval. Er dient evenwel over gewaakt dat de 
aanvaarding van gft-afval met cat. 3 keukenafval geen onnodige wettelijke belemmeringen en 
kosten meebrengt voor inzameling, verwerking en afzet. Vlaco zal dit samen met de gft-
inzamelaars en verwerkers opvolgen. 

Actie 6) Nagegaan moet worden of het voor de groencompostering mogelijk en zinvol is om een 
bepaald percentage van de input aan ander inputmateriaal te aanvaarden (cf. gft-compostering 
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die 25 % organisch-biologisch bedrijfsafval mag aanvaarden). Bv. meer ligninehoudende 
landbouwafvalstoffen als tomatenloof, tabaksbladeren, enz. 

Actie 7) OVAM voert risico-analyse uit voor de aanvaarding van inputstromen met potentieel een 
ggo-belasting in de vergisting. 

 
Timing en mijlpalen  
 
Actie 1)+2)+3) M1  Geactualiseerde inputlijst operationeel in 2015. 
Actie 4) M2 In 2015 willen we tot definitieve consensus komen voor periode t/m 2020 inzake 

welke biomassa-kenmerken op welke (eenduidige) wijze al dan niet dienen aangetoond. 
Actie 5) M3 Tegen 2016 is de gft-definitie uitgebreid met cat. 3 keukenafval. 
Actie 7) M4 Beslissing over aanvaarding inputstromen ggo-belasting timing nog te bepalen op 
basis van risico-analyse, ... - 2016 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
 
1)+2)+3)+4)+5)+6): 0.6 VTE 
7) Beperkte onderzoeksopdracht 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
 
5) M3 Een praktisch haalbare toepassing van de mogelijkheden die in de verordening dierlijke 

bijproducten worden geboden. 
 Afzet van gft-compost wordt niet beperkt omwille van het aanvaarden van cat. 3 

keukenafval. 
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Actieprogramma 11.2: Optimalisatie biologische verwerking 

 

Coördinator/trekker(s):  
Vlaco 

E-mail: kristel.vandenbroek@vlaco.be 

  
Partners: 
Overheden, verwerkers, onderzoeksinstellingen, 
Biogas-E, VCM, FEBEM, ... 

 

  

 
Omschrijving en doelstelling:  
 
Kwalitatieve biologische verwerking op peil houden, verder optimaliseren waar mogelijk en 
benchmarken binnen Europa, voor zover dit overeenstemt met de doelstellingen in Vlaanderen. In 
het kader van de optimalisatie moeten volgende acties worden opgevolgd: 
1) regelgeving opvolgen en voor zover als mogelijk afstemmen op Vlaamse situatie 
2) technologiekeuze: onderzoek omtrent hygiënisatie en alternatieven, onderzoek omtrent 
optimalisatie verwerkingsprocessen 
3) incentives om verwerking te optimaliseren 
 
 
Plan van aanpak:  
 
Actie 1) Europese/federale/Vlaamse regelgeving: bestaande, in ontwikkeling zijnde en mogelijk 
nieuwe regelgeving opvolgen en afstemmen op potentieel en doelstellingen in Vlaanderen, o.a. 
- VLAREMA: gebruik van de eindproducten van de biologische verwerking als meststof of 

bodemverbeterend middel 
- BREF: anno 2013/2014 is gestart met de opmaak op Europees niveau van de BBT-

referentiedocumenten (BREF’s). Dit houdt in dat per bedrijfstak vastgelegd wordt wat de 
best beschikbare technieken (BBT) zijn voor bepaalde activiteiten en welke milieuprestaties 
(emissies) haalbaar zijn met deze BBT. De BBT-conclusies vormen onder de RIE de referentie 
voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden. De BREF van toepassing op de 
composteer- en vergistingsbedrijven is de ‘BREF for Waste Treatment’. Er is hiervan een 
versie van 2006, die vernieuwd en uitgebreid wordt. In 2016 moet deze BREF klaar zijn. 
Hierna krijgen de bedrijven 4 jaar om alle nodige wijzigingen te implementeren. Vlaco neemt 
deel aan werkgroepen, o.a. binnen ECN, die actief werken aan het opstellen van deze BREF’s, 
vooral rond het gedeelte van de biologische verwerkingstechnieken.  

- GPBV De Europese richtlijn 2010/75/EU, Richtlijn Industriële Emissies (RIE), herschikt de Europese 
richtlijnen met diverse bepalingen inzake industriële verontreiniging. O.a. de GPBV-richtlijn 
(Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging) wordt in RIE geïntegreerd. De 
bepalingen uit de RIE zijn vanaf 07.07.2015 van toepassing voor de bedrijven op de uitgebreide 
GPBV-lijst. Binnen een ledenwerkgroep van Vlaco wordt dit thema bekeken en wordt 
samengewerkt naar de best mogelijke oplossingen. 

- Verordening dierlijke bijproducten: verdere opvolging voor biologische verwerking van dierlijke 
bijproducten. 

- End of Waste: het is weinig waarschijnlijk dat EoW in effectieve regelgeving zal worden omgezet. 
Het is wel uitermate belangrijk dat biologische verwerking gekoppeld blijft aan selectieve 
inzameling aan de bron én aan afzet van de eindproducten als meststof of bodemverbeterend 

mailto:kristel.vandenbroek@vlaco.be
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middel. Eindproductcontrole op zich in onvoldoende, het moet een onderdeel uitmaken van een 
integrale ketenbewaking. 

 
Actie 2) Technologisch: 
- Onderzoek naar hygiënisatievereisten t.a.v. dier- én plantpathogenen en alternatieven 
- Onderzoek omtrent optimalisatie compostering (SYNECO) en vergisting, in functie van 

schaalgrootte, in functie van productie van nieuwe grondstoffen voor diverse afzetmarkten 
 
Actie 3a) Om de hoeveelheid restafval verder te reduceren, wordt de haalbaarheid bekeken van de 
uitbreiding van de gft-definitie met cat. 3 keukenafval en zullen gft-composteringen erkenning 
moeten krijgen om cat. 3 keukenafval te verwerken. Er dient evenwel over gewaakt dat de 
aanvaarding van gft-afval met cat. 3 keukenafval geen onnodige wettelijke belemmeringen en kosten 
meebrengt voor inzameling, verwerking en afzet. Vlaco zal dit samen met de gft-inzamelaars en 
verwerkers opvolgen. 
 
Actie 3b) Realisatie van droge voorvergisting bij gft-compostering 
Beleid kiest resoluut voor een droge voorvergisting met nacompostering van gft-afval. Compostering 
is een bewezen technologie voor de verwerking van gft- en groenafval en andere 
biomassareststromen, die aan duidelijke hygiënisatievereisten voldoet. Nacompostering na vergisting 
heeft ook vanuit klimaatoogpunt voordelen omwille van de CO2-winst doordat compost wordt 
ingezet ter vervanging van turf. De toepassing van het eindproduct is een essentiële schakel in een 
LCA, die echter vaak niet wordt meegeteld. Droge voorvergisting met nacompostering biedt tevens 
mogelijkheden voor de verwerking van bermmaaisel (actieprogramma 15), zodat capaciteitsplanning 
daarop moet worden voorzien. Er is echter voldoende financiële steun nodig vanuit de overheid om 
de installaties te realiseren. 
 
Actie 3c) Leefbaarheid vergistingssector 
De sector die een meerwaarde biedt op verschillende vlakken (groene stroom, groene warmte, 
sluiten van materialen- en nutriëntenkringlopen) dient correct te worden ondersteund. Dit kan o.a. 
door het herbekijken van het aftoppen van de bandingfactoren, het wegwerken van 
certificatenoverschotten, ... Optimalisatie van de afzet is een piste die onder 11.3 wordt bekeken. 
 
 
Timing en mijlpalen  
 
2) M2 Op basis van een risico-evaluatie worden hygiënisatievereisten vastgelegd voor de 

plantaardige inputstromen tegen 2016. 
2) M3 Groencomposteringen sturen proces bij naar een intensiever composteringsproces en zetten 

een gedeelte van het structuurmateriaal af voor energetische valorisatie, daarnaast wordt 
hoogwaardige kwaliteitscompost geproduceerd. (2015-2017) 

 
3a) M1 Alle gft-composteringen hebben erkenning om cat. 3 keukenafval te verwerken tegen 2016. 
2 
3b) M4 Jaarlijks wordt een voorvergisting bij een gft-compostering gerealiseerd (2015-2017). 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
 

Vanuit Vlaco wordt 2 VTE ingezet voor dit actieprogramma. 
2) M2 Onderzoeksbudget hygiënisatie 
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2) Onderzoeksbudget optimalisatie verwerking 
3b) M4 Subsidies voorvergisting gft-compostering: 1.5 euro investeringssteun per 
voorvergisting 
3c) herziening GSC-systeem 
 

Randvoorwaarden voor realisatie 
 
M1 Een praktisch haalbare toepassing van de mogelijkheden die in de verordening dierlijke 

bijproducten wordt geboden 
 Afzet van gft-compost wordt niet beperkt omwille van het aanvaarden van cat 3 keukenafval. 
M3 Illegale verwerking van groenafval wordt een halt toegeroepen door maximale inzet van 

bestaande middelen als handhaving, heffingen, enz. 
3) Voldoende financiële steun is een belangrijke randvoorwaarde om voorvergisting bij gft-

compostering te realiseren en om leefbaarheid van de vergistingssector te garanderen. 
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Actieprogramma 11.3: Afzet 

 

Coördinator/trekker(s):  
Vlaco 

E-mail: kristel.vandenbroek@vlaco.be 

  
Partners: 
AP 11.3.1 
Overheden, verwerkers, afnemers, 
onderzoeksinstellingen, sectororganisaties, ... 
AP 11.3.2 
Overheden, verwerkers, Biogas-E, ODE, 
onderzoeksinstellingen 

 

  

Omschrijving en doelstelling :  
 
Differentiatie in producten in functie van specifieke en diverse afzetmarkten, met het oog op een 
betere financiële valorisatie van de eindproducten van biologische verwerking. 
 
 
Plan van aanpak :  
 
11.3.1 Compost- en digestaatproducten 
 
Vlaco werkt een marketingplan uit voor compost en digestaat. Slimme mechanismen worden 
ingebouwd om afzet van compost, digestaat en andere eindproducten te verbeteren, zoals: 
- Aanbieden van gedifferentieerde producten op basis van compost en/of nabehandeld digestaat 
- Inzetten op nichemarkten (moestuinproducten, sportvelden, ...) 
- Aangaan van nieuwe allianties, bv. met potgrondsector of organische meststoffenfabrikanten 
- Inspelen op vervanging van grondstoffen, bv. veen zoals in UK 
- Valorisatie van nutriënten: nutriënten efficiënter en effectiever aanwenden met maximaal 

hergebruik van gerecupereerde nutriënten binnen de Vlaamse economie 
- Blijven wegen op het groene aankoopbeleid van de Vlaamse, provinciale en lokale overheid met 

demonstratieproeven, productondersteuning van lokale projecten, informatieverstrekking via 
nieuwsbrieven, opname van compost en digestaatproducten in bestekken, … 
 

In de markt zetten van een nieuwe milieuvriendelijke potgrond op basis van de resultaten van 
Dupoco. 
 
Vlaco wil project PRIMADI uitvoeren: Betere vermarkting van digestaatproducten door te 
differentiëren, karakteriseren, en krachtens o.a. ruime informatieverstrekking beter in de markt te 
zetten via matchmaking tussen de vergisters enerzijds en de bestaande en nieuwe afnemers 
anderzijds. 
 
Europese/federale/Vlaamse regelgeving: bestaande, in ontwikkeling zijnde en mogelijk nieuwe 
regelgeving opvolgen en afstemmen op potentieel en doelstellingen in Vlaanderen, o.a.  
- VLAREMA 
- Mestbeleid en nieuw actieprogramma (2014?) 
- KB Handel in meststoffen, bodemverbeteraars en substraten  
- EoW 

mailto:kristel.vandenbroek@vlaco.be
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- Reach 
- Biolandbouw  
- Fertilizer Regulation 
 
Gebruik van compost en digestaat in (bio)landbouw dient te worden uitgebreid.  
Organische stof in de bodem is voor de komende planperiode een belangrijk aandachtspunt: 
bodemvruchtbaarheid, erosiebestrijding, ..... In het mestbeleid worden (meer) mogelijkheden 
gecreëerd om het organische stofgehalte in landbouwbodems te verhogen door onder andere 
gebruik van compost. 
De opportuniteiten voor (gedroogd) plantaardig digestaat (geen dierlijke mest) in Vlaanderen dienen 
er maximaal te worden benut.  
Aangepast statuut binnen de mestwetgeving (vervanger kunstmest) voor (nabehandelde) 
digestaatproducten (bv concentraat of digestaat deels dierlijke en deels andere meststof).  
 
Verder onderzoek naar nutriëntrecuperatie is vereist, vooral ook in functie van de economische 
haalbaarheid. Gezien de fosforproblematiek in Vlaanderen, dient bv. onderzoek te gebeuren naar 
technieken (chemische en thermische extractiemethodes) die fosfor uit de organische matrix kunnen 
scheiden. 
 
11.3.2 Biomethaan 
 
Repowering van biogasinstallaties door opschoning van het biogas tot zuiver biomethaan. 
 
Inzetten op demo-project via Vlaamse en Europese projectkanalen zoals MIP, IWT, Interreg en 
Horizon2020. 
 
Opvolgen van de ontwikkeling van een Europees registratiesysteem zoals gestart door de 
onderschrijving van de intentiebrief door het biomethaanregister Oostenrijk, het Deense 
Energinet.dk (www.energinet.dk) Gaz Réseau Distribution Frankrijk (www.grdf.fr), Biogasregister 
Deutschland (www.biogasregister.de), Het Zwitsers register (www.erdgas.ch/biogas/clearingstelle) en 
de Britse Green Gas Certification Scheme (www.greengas.org.uk).  
 
Ontwikkelen van een sluitend registratiesysteem voor Biomethaan in Vlaanderen en afstemming ten 
opzichte van de Europese initiatieven zoals bovenstaande. 
 
Initiatieven vanuit de sector zoals de Biomethaan Werkgroep (2de nota ‘Biomethaanpotentieel voor 
Vlaanderen’) ondersteunen. 
 
 
Timing en mijlpalen  

 

11.3.1 Compost- en digestaatproducten 

 

M1 Vlaco heeft in 2015 een operationeel marketingplan voor de periode 2015-2020. 

M2 Formule van Vlaco-potgrond wordt aangepast aan resultaten van DuPoCo en gaat in productie 
vanaf 2016. 

M3 Vergisters leveren (elementen van) digestaatproducten voor nieuw verkregen afzet aan twee of 
meer nieuwe sectoren. 
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M4 Concentraat heeft een aangepast statuut binnen de mestwetgeving waardoor het als 
kunstmestvervanger ingezet kan worden. 

M5 Digestaat met mest wordt niet automatisch voor de totale 100 % als dierlijke mest 
geclassificeerd. 

M6 Gebruik van compost in landbouw is toegenomen. 
 
11.3.2 Biomethaan 
 
M1 2014-2015: Stakeholder overleg organiseren registersysteem – 2de nota Biomethaanpotentieel 

voor Vlaanderen  
M2 eind 2014: Projectindiening “Biomethaan” 
M3 2015 -2016: Opstellen en benchmarking registersysteem 
M4 eind 2016: Eerste demonstratie-installatie in werking 
M5 eind 2016: Goedgekeurd register in voege 
 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
 
11.3.1 Compost- en digestaatproducten 
 
M2 Eigen middelen (€ 60.000+1 VTE) 
M3 Onderzoeksproject Primadi (€ 300.000 + 1.5 VTE) projectfinanciering 
Onderzoeksprojecten omtrent nutriëntrecuperatie 
 
11.3.2 Biomethaan 
 
M1 VEA call injectie biomethaan 2014 - 1.302.100 EUR voor installaties voor de projectie en 
injectie van biomethaan 
M2 Verdere VEA calls 
M3 Projectfinanciering (grootteorde € 600.000) 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
 
11.3.1 Compost- en digestaatproducten 
 
M2 Concrete interesse van één of meerdere (al dan niet compost-) producenten om de productie 

te verwezenlijken.  
M3 Goedkeuring onderzoeksproject met 80 % financiering 
 
11.3.2 Biomethaan 
 
M1 Indieners en interesse op de VEA call injectie biomethaan 
 
M2 Goedkeuring projectfinanciering (min 50% financiering) 
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Actieprogramma 12: Mobiliseren biomassareststromen open ruimte 

 

Actieprogramma 12.1. Eénduidig kader beheer biomassa 

 

Coördinator/trekker(s): ANB E-mail:  
bert.geeraerts@lne.vlaanderen.be   

 
  
Partners:   
Leden IPO themagroep: beheerders, landbouworganisaties, 
Centrum Duurzaam Groen, INAGRO,… 

 

 

Lopende 

 

Actieprogramma 12.2: Versterken inzet sociale economie 

 

Coördinator/trekker(s): Pro Natura E-mail:     
 

  
Partners:   
  

 

Planningsfiche in voorbereiding 
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Actieprogramma 12.3: Financiële ondersteuning voor het mobiliseren van biomassa 

 

Coördinator/trekker(s):  
IPO-themagroep Oogstbare Landschappen 
(Aanspreekpunten: Bert Barla, Ann-Sophie Debergh) 

E-mail: .bert.barla@vlm.be; ann-
sophie.debergh@vlm.be 

 
  
Partners:   
Aanbieders van financiële ondersteuning:  

 Relevante Leden van de Interdepartementale Werkgroep 
Bio-economie:  

- Departement Economie Wetenschap en 
- Innovatie (EWI) 
- Departement Leefmilieu Natuur en Energie (LNE) 
- Departement Landbouw en Visserij (LV) 
- Departement Onderwijs en Vorming (OV) 
- Departement Werken en Sociale Economie (WSE) 
- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Agentschap Ondernemen 
- Instituut voor Landbouw- en Visserij-onderzoek 

(ILVO) 
- Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en 

Technologie (IWT) 
- Openbare Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) 
- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
- Beroepsopleiding (VDAB) 
- Vlaams Energieagentschap (VEA) 
- Vlaamse Instelling voor Technologisch  
- Onderzoek (VITO) 
- Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 

 Specifieke programmafinancieringen zoals het MIP 

 Provincies 

 Europese programmasecretariaten (Interreg, Life, …) 
 
Vragers naar financiële ondersteuning: 
Beheerders, groenaannemers, onderzoeksinstituten, 
samenwerkingsverbanden, e.d. actief op het gebied van het 
mobiliseren van biomassastromen (regionale Landschappen, 
agrobeheergroepen, bosgroepen, Pronatura, lokale besturen, 
ANB, AWV, W&Z, Natuurpunt, groenaannemers, …) 

 

  

 
Omschrijving en doelstelling:  
In kaart brengen van zowel de noden aan financiële ondersteuning vanuit de praktijk  als de 
bestaande financieringsmogelijkheden (lokaal, Vlaams, Europees) voor het mobiliseren  van zowel 
houtige als grazige biomassa uit landschapsbeheer. De focus ligt hierbij op zowel investeringssteun 
(bv aankoop van specifiek rollend materiaal, opzetten van biomassahubs) als ondersteuning van 
(personeel)kosten i.v.m. onder meer het opzetten van benodigde samenwerkingsverbanden, 

mailto:.bert.barla@vlm.be
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opmaken en/of aanpassen van beheerplannen, voorlichting en opleidingen i.v.m. aangepaste 
beheertechnieken  Op die manier kunnen leemtes in financieringskanalen geïdentificeerd worden en 
kunnen voorstellen worden geformuleerd voor een optimalisatie. 
 
Plan van aanpak:  
In het kader van de werking van de IPO-themagroep Oogstbare Landschappen (2014 – midden 2015) 
wordt een bevraging georganiseerd van de betrokken actoren (leden van de IPO-themagroep, leden 
van de Interdepartementale Werkgroep Bio-economie, projectpartners van relevante projecten, 
provincies, …)). 
 
In de bevraging gaan we voor de volgende verschillende aspecten van het mobiliseren van biomassa 
(beheer, oogst, logistiek & voorbehandeling) na wat de bestaande financieringsmogelijkheden 
(investeringssteun, opleidingssteun, personeelskosten, werkingskosten, communicatiekosten, …) zijn 
en komen we tot een evaluatie van deze mogelijkheden + voorstellen voor eventuele optimalisatie 
van financiële ondersteuning:  
 

 Opmaken / aanpassen (digitale) beheerplannen 

 Materiaal beheer- en oogsttechnieken 

 Materiaal opslag, vervoer en wegen/meten 

 Infrastructuur voorbehandeling biomassa (drogen, zuivering, scheiding, …) 

 Voorlichting / opleiding beheer-, oogst- en voorbehandelingstechnieken 

 Oprichten van samenwerkingsverbanden gericht op één of meerdere van bovenstaande 
aspecten  

 
Aanpak: 

1. Bespreken concrete aanpak (o.a. opbouw overzicht huidige financieringskanalen, voorstel 
van bevraging, te bevragen organisaties) met aanbieders van financiële ondersteuning (eind 
sept / begin okt) 

2. Opmaak overzicht (samen met aanbieders) van huidige financieringskanalen (o.a. te 
ondersteunen activiteiten, doelgroep, voorwaarden, budget, lopende projecten, …) (okt) 

3. Schriftelijke bevraging van (potentiele) vragers naar ondersteuning (okt/nov)  
a. Ervaringen / evaluatie m.b.t. huidige financieringskanalen 
b. Suggesties / aanbevelingen naar de toekomst 

4. Bespreking  resultaten met de aanbieders: wat hieruit leren? welke aanbevelingen?  
(nov/dec) 

 
Op basis van de resultaten van de bevraging formuleert de IPO-themagroep aanbevelingen voor om 
te komen tot een doeltreffende financiële ondersteuning. Daarnaast zal worden nagegaan hoe de 
verzamelde informatie optimaal kan worden ontsloten richting potentieel begunstigden (bv via de 
website bio-economie in Vlaanderen).  
 
Timing en mijlpalen  
Midden 2015 werkt de IPO-themagroep een beleidsadvies af met concrete aanbevelingen omtrent 
het verbeteren van de financiële ondersteuning voor het mobiliseren van houtige en grazige 
biomassa uit landschapsbeheer. 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
Er zijn geen specifieke middelen vereist voor de themawerkgroep van het IPO-overleg.  
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Randvoorwaarden voor realisatie 
De leden van de IPO-themagroep kunnen tot een consensus of meerderheidsstandpunt komen 
omtrent de aanbevelingen in het IPO-beleidsadvies. 
 
 

Actieprogramma 12.4: Oprichten van lokale samenwerkingsverbanden rond biomassabeheer 

 

Coördinator/trekker(s):  
IPO-themagroep Oogstbare Landschappen 
(Aanspreekpunten: Bert Barla, Ann-Sophie 
Debergh) 

E-mail: .bert.barla@vlm.be; ann-
sophie.debergh@vlm.be 

 

  
Partners:   
Regionaal Landschap Lage Kempen, Inverde, 
Inagro en andere projectpartners van relevante 
samenwerkingsverbanden , bestaande 
platformwerkingen (ODE, do-tank biomassa, …), 
procesbegeleiders, … 

 

  

 
Omschrijving en doelstelling:  
Nagaan hoe horizontale samenwerking doorheen de biomassaketen en verticale samenwerking 
tussen de verschillende biomassaketens op lokale schaal kan bevorderd worden. Daarbij wordt 
nagegaan op welke wijze  bestaande projecten, zoals  het Interreg IVB-project “Towards eco-
energetic communities (TWECOM) als inspiratie kunnen dienen voor het opzetten van soortgelijke 
samenwerkingsverbanden rond houtige of grazige biomassa elders. 
 
Een mogelijke piste daarbij is het organiseren van 1 of meerdere “brokerage events”, met name 
netwerkevents die informatie-uitwisseling en netwerking tussen de betrokken actoren stimuleren en 
op die manier de basis leggen voor nieuwe samenwerkingsverbanden in de toekomst.  
 
Plan van aanpak:  
Een selectie van leden van de themagroep werkt concrete voorstellen, zoals de opzet van een 
‘brokerage event (doelstelling, doelgroep, …) uit in overleg met de betrokken actoren (o.a. 
projectpartners van relevante samenwerkingsverbanden), waarna dit verder wordt besproken en 
gevalideerd door alle leden van de themagroep. 
Vanuit de IPO-themagroep worden concrete acties geïnitieerd, zoals de organisatie van een dergelijk 
‘brokerage event’.  
 
Timing en mijlpalen  
Midden 2015 werkt de IPO-themagroep een beleidsadvies af met concrete aanbevelingen omtrent 
het stimuleren van samenwerkingsverbanden doorheen de biomassaketen en tussen de 
verschillende biomassaketens op lokaal niveau. Indien wenselijk en mogelijk wordt dit reeds 
gecombineerd met de organisatie van een ‘brokerage’ event. 
 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  

mailto:.bert.barla@vlm.be
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Geen additionele middelen vereist voor werking IPO-themagroep. Voor het concreet organiseren van  
‘brokerage events’ zal nog financiering (richtprijs:  10.000EUR voor een event voor 100 personen) 
moeten worden gezocht.   

Projectvoorstel vanuit ANB ingediend : het INTERREG project Eco² eco, deelproject 

biomassawerf Limburg : bij projectgoedkeuring kan het opzet in deze planningsfiche verder 

worden weergegeven. 

Randvoorwaarden voor realisatie 
De leden van de IPO-themagroep kunnen tot een consensus of meerderheidsstandpunt komen 
omtrent de aanbevelingen in het IPO-beleidsadvies. 
 

 

Actieprogramma 12.5: Monitoring van de hoeveelheden en bestemming van de geoogste 
biomassa(rest)stromen 

 

Coördinator/trekker(s):  
IPO-themagroep Oogstbare Landschappen 
(Aanspreekpunten: Bert Barla, Ann-Sophie 
Debergh) 

E-mail: .bert.barla@vlm.be; ann-
sophie.debergh@vlm.be 

 

  
Partners:  Contactpersonen: 
ANB/Inverde: 
AWV 
W&Z 
Werkgroep Groeninrichting en –beheer 
standaardbestek 250  
OVAM  

Bert Geeraerts 
Jo Laps 
Tom Boerhave 
 
Pieter Van Nieuwerburgh (secretaris werkgroep 
AWV) 
Nico Vanaken / Ann Braekevelt 

NMBS 
Regionale landschapen / Regionaal Landschap 
Lage Kempen (ivm DIPLA) 
Bosgroepen 
Natuurpunt 
…. 
 
Relatie met andere acties: 15.2 Aanpassing van 
het standaardbestek voor bermbeheer (trekker 
OVAM) 
 

 
 
Bart Paesen / Hans Jochems 
 
Katrien Wijns 

 
Omschrijving en doelstelling:  
 
Bij het streven naar een uniforme aanpak van de registratie en monitoring van de grazige en houtige 
biomassa die vrijkomt bij berm-, bos- en natuurbeheer in Vlaanderen en hoe deze wordt verwerkt, 
wordt er prioritair ingezet op  het uitbouwen van een uniform registratiesysteem bij de belangrijkste 
(grootste oppervlaktes in eigendom/beheer) beheerders in Vlaanderen (ANB, AWV, W&Z, NMBS, 
Natuurpunt, …). Hierbij wordt onderzocht of  vanuit bestaande  (zoals bijvoorbeeld in gebruik bij 
ANB/Inverde) of in ontwikkeling zijnde (zoals DIPLA in het kader van het TWECOM-project) 

mailto:.bert.barla@vlm.be
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registratiesystemen gekomen kan worden tot een betere en meer uniforme registratie en monitoring 
van stromen.  Aandachtspunten hierbij zijn het ‘statuut’ van een dergelijk systeem 
(vrijwillig/verplicht, centraal/decentraal, …) en het beperken/verminderen van administratieve lasten 
(en mogelijke voordelen bij koppeling van systeem aan machtigingen, vergunningen, e.d.). 
 
Registratie zal echter niet mogelijk zijn zonder een aanpassing van de standaardbestekken van de 
publieke beheerders met het oog op het registreren van de vrijgekomen biomassa door de 
aannemers die de werken uitvoeren. Daarom zullen ook hierrond voorstellen geformuleerd worden. 
 
Plan van aanpak:  

In onderling overleg met de grootste beheerders worden concrete voorstellen uitgewerkt,  waarna 
dit verder wordt besproken en gevalideerd door alle leden van de themagroep. 
 
Tegen half sept: contacteren contactpersonen en informeren naar: 
- bereidheid om actie mee uit te werken 
- huidige wijze van beheer en registratie 
 
okt: 1e bijeenkomst 
- Bespreken doel en aanpak werkgroep 
- Overlopen huidige manier van werken en registreren 
- Bespreken doelstelling en vereisten (op hoofdlijnen) 

o Wat registeren en welke eenheden? 
o Hoe inpassen in beheerproces? 
o Hoe data verzamelen, beheren en uitwisselen? 
o Welke voordelen voor eigen beheer? 
o … 

- welke opties om dit te bereiken (onderscheid tussen korte en lange termijn)? 
 
Nov: 2e bijeenkomst  
- Consequenties en voor- en nadelen van verschillende opties bespreken 
- Keuze ‘beste’ optie en uitwerken aanpak  hiervoor 
 
 
Timing en mijlpalen   
 
Midden 2015 werkt de IPO-themagroep een beleidsadvies af met concrete aanbevelingen omtrent 
de monitoring van de hoeveelheden en de bestemming van de geoogste biomassa(rest)stromen uit 
landschapsbeheer en omtrent mogelijke aanpassingen aan de standaardbestekken die de publieke 
beheerders hanteren voor dienstverleningsopdrachten in het kader van groenbeheer. 
 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
 
Geen middelen vereist. 
 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
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De leden van de IPO-themagroep kunnen tot een consensus of meerderheidsstandpunt komen 
omtrent de aanbevelingen in het IPO-beleidsadvies. 
 

Actieprogramma 12.6. : Demoproject inzake het mobiliseren van biomassa(rest)stromen 

uit de open ruimte  

Het Eco²eco projectvoorstel (onder voorbehoud van goedkeuring), deelproject biomassawerf 

Limburg heeft raakvlakken met de volgende deelacties van actieprogramma 12: 

- Financiële ondersteuning voor het mobiliseren van biomassa 
- Oprichten van lokale samenwerkingsverbanden rond 

biomassabeheer 
- Monitoring van de hoeveelheden en bestemming van de geoogste 

biomassa(rest)stromen 
 
Coördinator/trekkers: voorlopig is er geen overkoepelende coördinator, bij goedkeuring van het 

project  zal deze wel voorzien worden. Voorlopig zal Bert Geeraerts (inverde) dit verder opvolgen en 

hierover rapporteren. 

 

Partners:  

Bosgroepen Limburg/provincie Limburg 

Bosgroepen Antwerpen/provincie Antwerpen 

Regionaal Landschap Lage Kempen 

… 

1. Uitgangsituatie: 
Het aanbod van en de vraag naar houtige biomassa kan lokaal sterk verschillen. Bij de 
bosgroepen wordt er vaak nog veel brandhout verkocht, regionale landschappen hebben 
zowel een aanbod van brandhout als van houtsnippers. Hoewel de te koop aangeboden 
hoeveelheden vaak groot genoeg zijn om interessant te zijn voor potentiele kopers zijn er 
soms ook loten houtige biomassa die te klein zijn of waar de kwaliteit niet optimaal is en die 
niet verkocht geraken. Nochtans zou het samenvoegen van meerdere kleine loten met 
dezelfde eigenschappen: kwaliteit en samenstelling er voor kunnen zorgen dat het toch de 
moeite loont om ze te koop aan te bieden.  
Een biomassawerf biedt ons de mogelijkheid om partijen te bundelen en op te werken 
(drogen van houtsnippers, kwaliteiten uitselecteren…) tot een product met een bepaalde 
meerwaarde. Het samenvoegen van partijen met dezelfde kwaliteiten heeft als bijkomende 
voordeel dat kopers, die meer eisen stellen aan de houtige biomassa, ook vaak bereidt zijn 
om hiervoor een hogere prijs te betalen. Uiteraard zorgt de hogere verwerkingskost dat deze 
mogelijke opbrengsten beperkt zullen blijven, toch loont het de moeite om dit te doen 
omdat op die manier de houtige biomassa optimaler benut zal worden. 

2. Doelstellingen: 
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Met dit project willen we in de eerste plaats lokale samenwerkingsverbanden rond de 
vermarkting van houtige biomassa op zetten. Lokaal geoogst en gebruikt energiehout is een 
duurzame vorm van energievoorziening, doordat er minder ver getransporteerd dient te 
worden en de CO2-uistoot hierdoor sterk verminderd.  

Met de oprichting van een biomassawerf willen we de lokale vraag en het aanbod biomassa 
beter op mekaar afstemmen en hiaten in de vermarkting van lokale houtstromen die 
vrijkomen uit het beheer van landschappen en bossen opsporen.  
Dit project wil onderzoeken welke randvoorwaarden de slaagkansen van een lokale 
biomassawerf beïnvloeden en wil achterhalen in hoeverre deze toepasbaar zijn voor andere 
regio’s in Vlaanderen. 
De financiële ondersteuning van dit project zal zich zo veel mogelijk beperken tot het 
creëren van de gunstige randvoorwaarden om de biomassawerven op te kunnen starten en 
gaat uit van een vrijwillige inbreng van vooral praktische middelen van lokale partners. 
Het project is een “learn by doing”-project, waarin we inzichten willen verwerven en 
inschatten welke aspecten een invloed hebben op de mobilisatie van lokaal energiehout. We 
willen hierbij vooral proefondervindelijk te werk te gaan. 
Hoewel dit pilootproject binnen het Eco²Eco-project een beperkte looptijd heeft (3 jaar) is 
het de bedoeling om met de vergaarde kennis, op middellange termijn, soortgelijke 
initiatieven op te zetten en levensvatbaar te houden door constante bijsturing van de vraag 
en het aanbod en door op zoek te gaan naar innovatieve toepassingen die het rendement en 
de duurzaamheid van het product kunnen vergroten. Het is de bedoeling om de 
biomassawerf die in dit pilootproject wordt opgericht te gebruiken als Good practice 
voorbeeld en om de vergaarde kennis te gebruiken om andere biomassawerven in 
Vlaanderen op te starten en te ondersteunen. 
 

3. Timing en mijlpalen: 
Indien het Eco²eco verhaal waarin dit project rond een biomassawerf in Limburg oprichten, 
wordt goedgekeurd. Zal dit project in 2015 van start kunnen gaan. Het project wordt in 
oktober ingediend er is echter nog geen zekerheid dat het ook goedgekeurd zal worden.  
Nu al worden er samenwerkingsverbanden gezocht en bekeken waar er raakvlakken zijn. 
Voorlopig zijn de partners de Limburgse bosgroepen, RLLK, ANB en Inverde. 
 
 

4. Budget en behoeften: 
Voor een gedetailleerd overzicht van het voorziene budget wordt verwezen naar het 
projectvoorstel. 
Bij projectgoedkeuring brengen de partners dit budget samen, hiervan wordt dan 45% terug 
betaald. 
 

 

 

 

Actieprogramma 13: Houtreststromen van bosexploitatie en -onderhoud 
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Coördinator/trekker(s):  
Initieel: Maarten Reynaert (ANB) 

E-mail: maarten.reynaert@lne.vlaanderen.be 

Wenselijk op termijn: Aanspreekpunt Privaat 
Beheer – Natuur en Bos 
 

 

Partners:   
De 19 Vlaamse bosgroepen en hun 
koepelorganisatie (aanspreekpunt privaat 
beheer – natuur en bos vzw), ANB, Inverde, 
openbare boseigenaars (vooral gemeenten), 
(terreinbeherende) natuurverenigingen (Bos+, 
Natuurpunt, …), Inagro 

 

  

 
 
Omschrijving en doelstelling:  
 
De hoofddoelstelling blijft een degelijk beheer van alle Vlaamse bossen, zowel de openbare als de 
private, op basis van de afweging tussen people-planet-profit of ook beleving-bescherming-
benutting. Dit impliceert tevens een juist gebruik van het cascadeprincipe: in dit geval 
materiaalgebruik verkiezen boven energetische valorisatie. Dit actieplan moet kaderen in het beleid 
van de instandhoudingsdoelstellingen waar deze relevant zijn (Beslissing Vlaamse Regering 25 april 
2014).  
 
Hierbij is het onderscheid tussen “hout” en “houtige biomassa” niet concreet ondubbelzinnig 
vastgelegd: het kan variëren naar gelang de omstandigheden en technische of economische 
evoluties. Er is een heel scala van houtproducten gaande van foutvrije stammen uit edele 
houtsoorten waar de markt hoge prijzen voor geeft tot houtige biomassa van lage kwaliteit, waar in 
de praktijk enkel een moeizame energetische valorisatie voor mogelijk is. Hieromtrent is een 
uitgebreide terminologie ontwikkeld waarvoor verwezen wordt naar de vakliteratuur (Den Ouden 
e.a. 2010). Houtreststromen van bosexploitatie en onderhoud (houtige biomassa) kunnen afkomstig 
zijn van (niet-limitatieve lijst): zeer takkige bomen/struiken bij bosrandbeheer, eerste 
dunningen/zuiveringen in jonge bosbestanden, kwalitatief laag hout door rot of verkleuring, 
kroonhout/takhout ook genoemd “tak- en tophout”.  
 
Het blijkt dat er meer laagwaardig energiehout vrijkomt naarmate er meer bosexploitatie gebeurt 
voor producttoepassingen (Mantau et al. 2010), wat in lijn is met het cascadeprincipe. Bosexploitatie 
met enkel energetische doelstellingen komt weinig voor en moet gezien het cascadeprincipe ook niet 
gepromoot worden. In de openbare bossen wordt het volume verkochte houtloten voor energie 
geschat op 4%, maar het top- en takhout moet hier bijgevoegd worden (minstens 14% van het 
producthout bij naaldhout en 24% bij loofhout). In de privébossen kan dit percentage hoger liggen 
maar er zijn geen exacte cijfers. De beleving van het werken in het eigen bos telt immers mee, niet in 
het minst voor zeer lokale brandhoutproductie.  
 
Naast de reeds vrijkomende houtproductie uit de Vlaamse bossen is er zeker ruimte voor bijkomende 
mobilisatie van houtig materiaal. In het KOBE-rapport “Draagkracht van bossen voor biomassaoogst” 
(Kint, 2013) wordt de effectieve houtoogst in de openbare bossen de laatste jaren geschat op 
200.000m³/jaar, in de privébossen op minstens 110.000m³/jaar. De potentiële jaarlijkse 
houtproductie wordt geschat op respectievelijk 250.000m³ en 500.000m³, waarbij rekening is 
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gehouden met integrale bosreservaten, diverse natuurdoelen en de Vlaamse bosbeheerpraktijk. Dit 
maakt dat de ruimte voor bijkomende houtproductie in de openbare bossen geschat moet worden 
op enkele tientallen duizenden m³ per jaar, in de privé-bossen echter op enkele honderden 
duizenden m³ per jaar. Privébossen brengen relatief minder hout voort in vergelijking met openbare 
bossen of de domeinbossen. Recent onderzoek geeft aan dat in openbaar bos naar schatting 54 % 
van de jaarlijkse bijgroei wordt geoogst, terwijl dit in privé-bos naar schatting slechts 15 % bedraagt. 
Dit valt mogelijk deels te verklaren doordat kleine (private) boseigenaars vooral brandhout halen uit 
hun bos voor eigen gebruik. Er is dus nog een grote groeimarge op vlak van duurzame houtproductie 
in de privé-bossen.  
 
In het Vlaams actieplan Hernieuwbare Energie 2020 (VEA, 2014) staat voor 2020 een doelstelling 
ingeschreven van 10,5% hernieuwbare energie, voor het grootste deel uit biomassa. Het is duidelijk 
dat deze niet enkel uit de Vlaamse bossen kan komen omwille van de oppervlakte, omwille van het 
cascadeprincipe en om ecologische redenen. Maar de bossen kunnen er wel toe bijdragen en in het 
Vlaams actieplan duurzaam beheer biomassa(rest)stromen 2020 (OVAM, 2014) wordt voor het 
Vlaamse bos 35.000 ton per jaar gesteld als doelstelling op basis van een VITO-studie (of minder dan 
70.000m³ hout/jaar), wat zeker haalbaar is mits een inspanning door het privé-bosbezit. Dit hout 
moet vrijkomen door middel van houtverkopen georganiseerd door ANB, bosgroepen en individuele 
openbare of private boseigenaars. 
 
 
Plan van aanpak:  
 
Aangezien de bijkomende oogst van houtige biomassa vooral kan gebeuren in privé-bossen moet er 
in de eerste plaats samengewerkt worden met het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos. 
Gedurende drie jaar wordt er bij deze koepel een trekker aangeworven die inhoudelijk en 
communicatief sterk genoeg staat om deze materie te bestuderen en erover te rapporteren. Deze 
persoon werkt intensief samen met ANB en Inverde door middel van een kleine stuurgroep die 
tweemaandelijks vergadert. 
 
De volgende vragen moeten een antwoord krijgen:  
- Welke inspanningen gebeuren reeds door private en openbare boseigenaars en in welke provincies, 
door welke bosgroepen? In Limburg is er bv. het PDPO-project “Loket voor energiehout uit de 
Limburgse privébossen” opgezet door de bosgroepen. 
- Welke belemmeringen zijn er voor een grotere mobilisatie van hout en houtige biomassa uit de 
Vlaamse private en openbare bossen? 
- Welk aandeel van de Vlaamse bossen (opgedeeld naar regio en eigendomscategorie) beschikt reeds 
over een beheerplan en in welke mate zijn hoger vermelde doelstellingen daarin realiseerbaar?  
- Wat is het mogelijke effect van de in 2014 goedgekeurde Vlaamse natuurwetgeving en het 
Europese beleid inzake instandhoudingsdoelstellingen en speciale beschermingszones?  
- Welke initiatieven voor biomassahubs zijn lopende en door wie zijn ze opgezet? Dit sluit aan bij 
actieplan 13. 
- Is een grotere sensibilisatie noodzakelijk voor het halen van de doelstelling? 
 
Deze vragen hoeven niet beantwoord te worden op basis van uitgebreide veldstudies, maar wel door 
het nagaan van bestaande teksten en interviews van stakeholders. 
Timing en mijlpalen  
 
Najaar 2014: begin van de studie met een aanzet tot beantwoorden van de vragen 
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Voorjaar 2015: op basis van de eerste resultaten wordt nagegaan welke bijkomende inspanningen 
nodig zijn en in welke provincies. Door wie en hoe moeten deze inspanningen geleverd worden? Dit 
wordt besproken op een ruim opgevatte stakeholdersvergadering en teruggekoppeld met ANB, 
Inverde, de raden van bestuur van de bosgroepen en de natuurverenigingen 
 
2015-2017: verdere realisaties in de organisatie van de bosgroepen of door middel van uit te 
besteden studies. 
 
Vanaf 2017 zou in de trends een evolutie naar de doelstelling moeten zichtbaar zijn. 
 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
 
ANB stelt voor de jaren 2014-2016 jaarlijks een budget ter beschikking van de provincies voor de 
uitvoering van acties door de bosgroepen en de regionale landschappen. Deze acties geven specifiek 
uitvoering aan de Vlaamse beleidsdoelstellingen rond de Europese natuurdoelen, het verhogen van 
de recreatieve toegankelijkheid en de natuur- en landschapsbeleving en het bevorderen van meer 
groen in en aan de rand van steden en woonkernen. Er kan uitgezocht worden hoe dit budget ook 
voor actieprogramma 14 ingeschakeld kan worden. 
 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
 
In het KOBE-rapport “Draagkracht van bossen voor biomassaoogst” (Kint, 2013) wordt voor de 
takhoutoogst in bossen een algemeen maximum van 60% gesteld om ecologische redenen. Anders 
wordt het ecosysteem te zwaar belast. Dit wordt verder opgedeeld naargelang de aard van de 
bossen: in valleibossen en recente bebossingen op landbouwgrond zijn er geen beperkingen. In 
recentere heidebebossingen is het niet aangewezen, maar eventueel wel lokaal en beperkt in het 
kader van natuurbeheer. In alle andere bossen zijn lokale afwegingen  noodzakelijk. De oogst van 
strooisel en stronken is in percelen die bebost blijven nergens wenselijk. Deze ecologische 
randvoorwaarden worden eind 2014 verder onderzocht door het INBO. 
 
De doelstelling om 35.000 ton houtig materiaal extra per jaar te produceren in Vlaanderen dient 
globaal te gebeuren onder de volgende randvoorwaarden : 
- De biodiversiteit in Vlaanderen mag niet achteruit gaan. Ze kan lokaal zelfs vooruit gaan omdat vele 
bossen door achterstallig beheer te donker geworden zijn voor vele organismen. 
- Het moet gepaard gaan met een inspanning om degelijke beheerplannen op te maken. 
- Het moet in de eerste plaats gaan om houtige biomassa die anders om tal van redenen toch niet 
geoogst zou zijn. 
- Het cascaderingsprincipe wordt aangehouden, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de vraag naar 
hout (producthout én energiehout) de komende jaren zeker zal stijgen. 
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Actieprogramma 14: niet-houtige reststromen van beheer van natuurgebieden en 
landschapselementen 

 

Coördinator/trekker(s):  
Willy Verbeke (Inverde) 

E-mail: willy.verbeke@lne.vlaanderen.be 

  
Partners (actie 1):  
ANB, Natuurpunt, terreinbeheerders 
Partners (actie 2):  
Potgrondproducenten, Proefcentrum voor sierteelt PCS vzw., landbouworganisaties, Inagro 
Partners (actie 3) : 
ANB, OVAM 

 

Partners (actie 4) : 
KU Leuven, potgrondproducenten, boomkwekers, Natuurpunt, ANB, Afdeling Land- en 
Bodembescherming, Boerenbond, PCS, BDB, ILVO, Limburgs Landschap 
Partners (actie 5) : 
ANB, Natuurpunt, INBO 

 
 
Omschrijving en doelstelling:  
 
Bij natuurbeheerwerkzaamheden zoals plaggen, chopperen en maaien komen materialen vrij die rijk 
zijn aan organisch materiaal en dus een toepassing kunnen krijgen in de bio-economie. Naast plagsel, 
choppermateriaal en maaisel kan ook bosstrooisel toegevoegd worden dat occasioneel vrijkomt bij 
de omzetting van bos naar heide. Al deze materialen worden ook wel biosolids genoemd. Zeker 
choppermateriaal en (ruw) maaisel komen recurrent vrij bij het beheer van heideterreinen, zodat de 
productie ervan op duurzame basis andere sectoren ten goede kan komen. Op basis van de 
biologische waarderingskaart (karteringscodes cg, ce, ces en cm) komt in Vlaanderen tussen 6.300 en 
11.900 ha heide voor, die allemaal ook vervat zit in Europees beschermde habitats (Vriens et al. 
2011). Jaarlijks wordt ongeveer 65.000 m³ plagsel en choppermateriaal gegenereerd op de terreinen 
beheerd door ANB en Natuurpunt (Gybels et al. 2013). Maar andere schattingen spreken van een 
verdubbeling of verdriedubbeling van deze productie bij optimaal beheer in het kader van de 
instandhoudingsdoelstellingen (Paelinckx et al. 2009). Jaarlijks wordt eveneens meer dan 4300 ha 
grasland in natuurgebieden gemaaid voor natuurbehoudsdoelstellingen, waarbij minstens 14.500 ton 
maaisel (in droge stof gerekend) vrijkomt (Verbeke, red. 2013). 
 
Voor de Vlaamse land- en tuinbouw vormt de zogenoemde koolstof-stikstof-paradox een grote 
uitdaging: dalende koolstofgehaltes (humus) bedreigen de bodemkwaliteit maar de strenge 
stikstofwetgeving beperkt de mogelijkheid om koolstofrijk organisch materiaal dat ook veel stikstof 
en fosfor bevat, toe te voegen. In de grondgebonden sier- en fruittteelt, wordt de situatie nog 
bemoeilijkt door het meerjarig teeltplan van vele gewassen. Er is derhalve een belangrijke vraag naar 
materialen met een verhoogde efficiëntie van koolstofinbreng in combinatie met een lage initiële 
vrijzetting van stikstof en fosfor.  
 
Voor bepaalde zuurminnende teelten zoals azalea of blauwbes is het belangrijk om het 
humusgehalte van de bodem op peil te houden zonder dat de pH te hoog oploopt. Biosolids uit het 
natuurbeheer zijn van nature zuur zodat ze kunnen gebruikt worden om de eigenschappen van de 
bodem te corrigeren. De biosolids uit het natuurbeheer zijn echter zonder voorafgaande behandeling 
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niet inzetbaar: hun eigenschappen zijn te variabel en te weinig gekend, effecten op 
bodemeigenschappen, plantkwaliteit, ziekteresistentie en mogelijke allelopathische effecten zijn 
nauwelijks onderzocht. 
 
Voor de aanmaak van potgrond en substraten voor de sierteelt wordt nog steeds op grote schaal 
witveen gebruikt uit Noord-Europa. Van dit materiaal zijn de voorraden echter eindig, de winning 
ervan brengt grote hoeveelheden kooldioxide in de atmosfeer en het is ook niet zeker of de 
exploitatie geen schade toebrengt aan waardevolle veenbiotopen voor het natuurbehoud. Daarom is 
het belangrijk om zoveel mogelijk uit te kijken naar alternatieven welke wel op duurzame wijze 
kunnen gewonnen worden. Uit het MIP-DuPoCo-project kwam heidechopper naar voor als de enige 
natuurlijk zure grondstof die beschikbaar is om veen in substraten te vervangen. 
 
In het kader van dit actieplan werd op 30 juni het MIP-ICON projectvoorstel Heath4Peat ingediend 
door KU Leuven (prof. Karen Vancampenhout, Faculteit industriële ingenieurswetenschappen) dat 
vooral het strategisch basisonderzoek en de toepasbaarheid van deze biosolids omvat naar de 
sierteelt toe. Hiervoor wordt samengewerkt met tal van partners en in de loop van oktober 2014 zal 
geweten zijn of dit project kan doorgaan. 
 
In het Beleidsplan biomassareststromen (OVAM, 2014) wordt een doelstelling aangehouden van 
2000 ton organische fractie uit chopperactiviteiten die wordt afgezet als veenvervanger in de 
potgrondproductie of als bodemverbeteraar gebruikt (al dan niet na compostering).  
 
 
Plan van aanpak:  
 
Dit onderzoeksprogramma wordt opgedeeld in 5 acties : 
 
1. Inventarisatie 
 
Biosolids komen vooral vrij bij de activiteiten van ANB en Natuurpunt. Medewerkers van deze 
organisaties zullen bevraagd worden naar de plannen voor de komende jaren met opgave van de 
grootteorde van de natuurbeheerwerkzaamheden. Daarnaast zal ook steekproefsgewijze nagevraagd 
worden bij andere stakeholders zoals regionale landschappen, bosgroepen en privé-
natuurbeheerders of er ergens wezenlijke hoeveelheden biosolids vrij zouden komen. Dit zal toelaten 
om de productievooruitzichten voor de komende 10 jaar in Vlaanderen te verfijnen. 
 
2. Economisch luik 
 
Onderzoek legde reeds veelbelovende opties bloot maar de economische impact ervan werd nog 
niet scherp gesteld. Vervolgonderzoek zal hierin duidelijkheid moeten brengen. Concreet wordt 
samen met Vlaamse potgrondproducenten een praktijkproef opgezet voor het gebruik van 
choppermateriaal als veenvervanger in de potgrondproductie. Daarnaast moet nagegaan worden 
hoe men dit in het buitenland oplost, meer bepaald in Duitsland wordt dit zeker onderzocht. In 
Vlaanderen moeten de professionele netwerken voor een succesvolle ingebruikname van biosolids 
nog uitgewerkt worden. Er is op dit moment nog onvoldoende contact tussen producenten, de 
potgrond- en toeslagstoffenfabricanten, tuinbouwbedrijven en verdelers. Productie, verwerking en 
gebruik moeten beter op elkaar afgestemd worden om de vermarkting te optimaliseren.  
 
3. Juridisch kader 
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Bij het afvoeren van reststromen wordt de terreinbeheerder geconfronteerd met bodem- en 
afvalwetgeving en in een navolgende fase met wetgeving inzake het gebruik van reststromen als 
bodemverbeteraar. Om het hoogwaardig gebruik van reststromen zoveel mogelijk te stimuleren, 
moet worden onderzocht welke aanpassingen er noodzakelijk zijn aan het juridische kader. 
 
4. Bodemkundig onderzoek 
 
Het is de bedoeling dat dit wetenschappelijk basisonderzoek de komende 3 jaar ingevuld wordt door 
het nog niet goedgekeurde MIP-ICON projectvoorstel Heath4Peat ingediend door KU Leuven. 
Stabiele, gebruiksklare producten moeten worden ontwikkeld en hun effecten op 
bodemeigenschappen, plantkwaliteit, ziekteresistentie, bodem-wortel-interacties en mogelijke 
allelopathische effecten moeten worden onderzocht, en getoetst aan de bedrijfspraktijk in de 
sierteelt. Ook blijven essentiële vragen wat betreft voorbehandeling en menging met compost of 
meststoffen, dosering, aanwezigheid van onkruiden, schadelijke organismen en mogelijke chemische 
vervuilingen vooralsnog grotendeels onbeantwoord.  
 
5. opstellen van richtlijnen voor terreinbeheerders 
 
De manier waarop de terreinbeheerders omgaan met hun reststromen bepaalt sterk de 
toepassingsmogelijkheden in de verdere keten.  De richtlijnen worden opgesteld door Inverde in 
samenwerking met partners en implementeren de resultaten van de andere deelacties. Hieromtrent 
zullen ook de nodige disseminatie-activiteiten georganiseerd worden: demonstraties en cursussen. 
 
 
Timing en mijlpalen  
 
Zomer en najaar 2014: inventarisatie gericht op plagsel en choppermateriaal (voor maaisel kunnen 
de cijfers uit het voorbije project Graskracht als voldoende accuraat beschouwd worden) 
 
Oktober 2014: beslissing door IWT omtrent al dan niet goedkeuring Heath4Peat-project 
 
2015: onderzoeken juridisch kader en economisch luik, vergelijking met de Duitse situatie 
 
2016: finaliseren richtlijnen voor terreinbeheerders, optimalisatie vermarkting biosolids  
 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
 
Er wordt gerekend op MIP-steun voor het MIP-ICON-project Heath4Peat voor maximaal 600.000 
euro. (onder voorbehoud goedkeuring) 
 
Andere mogelijkheden voor steun aan dit actieplan dienen nog nader onderzocht. 
 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
 
De doelstelling om 2000 ton organische fractie aan biosolids per jaar te verwerken in potgrond of als 
bodemverbeteraar dient globaal te gebeuren onder de volgende randvoorwaarden : 
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- De biodiversiteit in Vlaanderen mag niet achteruit gaan. Het moet steeds gaan om maatregelen in 
het kader van natuurbeheer om de Europese doelstellingen te halen tot het in stand houden van 
(heide)habitats. 
 
- Cascadering (voedsel, veevoeder, product, energie, storten). De biosolids lenen zich ten hoogste tot 
producten als potgrond of bodemverbeteraar. Binnen deze categorie is de aanwending als potgrond 
of teeltsubstraat  hoogwaardiger dan als bodemverbetering of compost. In Vlaanderen wordt reeds 
lang geen turf meer verbrand en plannen in die zin zijn er ook niet. Eventueel kunnen houtige delen 
die afgezeefd worden boven de 40mm verbrand worden met energierecuperatie. Vergisting van ruw 
maaisel uit natuurterreinen is in deze context een categorie apart, omdat naast de energie uit biogas 
ook digestaat als product voor bodemverbetering vrijkomt. Enkel in het geval van sterk door zware 
metalen vervuilde biosolids kan geopteerd worden om het te gebruiken als bouwstof (eventueel na 
sanering) of het te storten als afval. 
 
- Er moet voldoende materiaal vrijkomen dat voldoet aan de Vlaamse en Belgische (milieu)normering 
(VLAREMA, VLAREBO, KB Meststoffen en Mestdecreet). Daarnaast zijn er ook kwaliteitsvereisten die 
opgelegd kunnen worden in het kader van certificeringsprogramma’s (bv. VLACO-label). 
 
Als het project Heath4Peat niet goedgekeurd wordt komt actieprogramma 14 in het gedrang omdat 
dit project actie 4 afdekt, maar ook interfereert met de andere acties. 
 
Wat betreft de valorisatie van maaisel kan in eerste instantie uitgegaan worden van de resultaten 
van het project Graskracht (Verbeke red. 2013). Naast natte vergisting kunnen echter ook droge 
vergisting en andere valorisatietechnieken bekeken worden (Spijker e.a. 2013), waardoor dit 
actieprogramma raakt aan deel actie 16.2 (bermmaaisel). 
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Actieprogramma 15: Materialenkringloop van reststromen van groenafvalbeheer 
15.1.: Aanpakken van illegale verwerking van groenafval 

 

Coördinator/trekker(s):  
OVAM 

E-mail: nico.vanaken@ovam.be 

  
Partners):  
LNE, VLACO, FEBEM, VVSG, beroepsverenigingen 
aannemers groenbeheer. 

 

  

 
Omschrijving en doelstelling:  
 
Deze actie omvat de verderzetting van de handhaving op illegale verwerking van groenafval, zoals die 
in 2013 door de OVAM in samenwerking met LNE –afdeling Milieu-inspectie werd opgezet. 
 
De actie omvat een sensibiliserende en een repressieve aanpak. 
 
Plan van aanpak:  
 
De doelgroep voor deze actie bestaat uit aannemers actief in groenbeheer, afvalverwerkers en 
openbare besturen. 
 
Er zal minstens elk jaar een sensibiliseringsactie worden gelanceerd in samenwerking met de 
betrokken stakeholders, die bestaat uit artikels in magazines en nieuwsbrieven. De OVAM 
coördineert deze actie. 
 
Inzake handhaving is het beheer van groenafval een aandachtspunt voor de toezichthouders bij het 
bezoeken van afvalverwerkende bedrijven. Daarnaast worden specifieke toezichtsacties gehouden 
wanneer informatie over mogelijke illegale activiteiten m.b.t. groenafval wordt ontvangen. 
De OVAM volgt de voortgang van de handhavingsmaatregelen op via haar georganiseerd overleg met 
de afdeling Milieu-inspectie van LNE. 
 
Timing en mijlpalen  
 
Deze acties lopen gedurende de volledige planperiode. 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
 
Deze acties worden gefinancierd via de eigen middelen van de betrokken partners. 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
 
Medewerking LNE 
 
Voldoende personele middelen voor de handhaving 
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Actieprogramma 15: Materialenkringloop van reststromen van groenafvalbeheer 
15.2.: Bermmaaisel 

 

Coördinator/trekker(s):  
Team bio (OVAM) 

E-mail: nico.vanaken@ovam.be 

  
Partners):  
Agentschap Wegen en Verkeer, ProNatura, 
VVSG, VVP, LNE, ANB. 

 

  

 
Omschrijving en doelstelling:  
 
Planningsfiche in voorbereiding 
 
Plan van aanpak:  
 
 
Timing en mijlpalen  
 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
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Actieprogramma 16: duurzaam gebruik houtige biomassa(rest)stromen voor groene 
stroomproductie  

 

Coördinator/trekker(s):  
VITO/OVAM 

E-mail: saskia.manshoven@vito.be en 
nathalie.devriendt@vito.be, 

nico.vanaken@ovam.be 
  
Partners: VEA, Fedustria, Cobelpa, ODE, 
producenten hernieuwbare energie o.b.v. vaste 
biomassa  
 

 

  

 
Omschrijving en doelstelling:  
 
In Vlaanderen worden houtige reststromen intensief gebruikt in verschillende toepassingen. 
Bijkomend worden houtafval en primair hout eveneens geïmporteerd. In lijn met het 
Materialendecreet dienen geschikte houtstromen (binnen technische en economische 
randvoorwaarden) maximaal te worden afgeleid naar materiaaltoepassingen. Met het oog op het 
behalen van de doelstellingen rond hernieuwbare energie is het tevens interessant om dit hout in te 
zetten voor energiebenutting. Een toekomstgericht beleid is nodig om beide doelstellingen optimaal 
in te vullen.  
De duurzaamheidsbenadering die in deze studie zal worden aangehouden, is gestoeld op twee 
principes die in het beleidsplan biomassareststromen naar voren komen: 

 Houtige reststromen die in Vlaanderen vrijkomen worden bij voorkeur in Vlaanderen 
verwerkt; 

 De materialenhiërarchie zoals opgenomen in het VLAREMA wordt gevolgd, m.a.w. 
toepassing als materiaal heeft de voorkeur boven toepassing als energiebron. 

Voor beide principes geldt echter de randvoorwaarde dat de beoogde toepassing zowel technisch als 
economisch haalbaar moet zijn.  
Om de navolging van deze principes te stimuleren of af te dwingen is sturing vanuit het beleid nodig. 
Dergelijke sturing kan echter via verschillende instrumenten worden gegeven. Via een impact 
assessment van 4 verschillende beleidsmaatregelen zal bepaald worden of de vooropgestelde 
maatregel de gewenste doelstellingen bereikt, welke voor- en nadelen aan de maatregelen 
verbonden zijn en welke verschuivingen/effecten er te verwachten vallen binnen het speelveld van 
toepassing van houtige reststromen en houtpellets.  
 
Voor de inzet van houtafval voor groenestroomproductie beschikte de OVAM over een 
adviesbevoegdheid in het kader van de procedure voor toekenning van groenestroomcertificaten. 
Op 9 mei 2014 wijzigde de Vlaamse regering het Energiebesluit, waardoor naast Fedustria en 
Cobelpa ook de OVAM een adviserende rol over de inzetbaarheid van primaire houtstromen als 
industriële grondstof. Daarnaast bestaan er momenteel enkel duurzaamheidscriteria voor vaste 
biomassa in het kader van groene warmtetoepassingen, niet voor groenestroomproductie. 
 
Omwille bovenstaande redenen is het enerzijds noodzakelijk dat de OVAM over een goed uitgewerkt 
en praktisch afwegingskader beschikt, dat zowel duurzaamheidscriteria als afwegingscriteria voor de 
toepassing van de materialenhiërarchie bevat. Het kader zal zowel over hout als reststroom en 
primair hout van toepassing zijn en wordt vanaf 2014 in overleg met de betrokken stakeholders 

mailto:saskia.manshoven@vito.be
mailto:nathalie.devriendt@vito.be
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uitgewerkt. Anderzijds moet het duurzaamheidskader voor vaste biomassa (meer specifiek houtige 
biomassa) voor alle vormen van hernieuwbare energie gelden. 
Deze actie kadert ook als deelactie binnen actie 7.1. van het ontwerp actieplan hernieuwbare energie 
van VEA.  
 
 
Plan van aanpak:  
De actie wordt in verschillende onderdelen opgedeeld. 
 
Deel 1: Inzet hout(pellets) en houtige reststromen en impactanalyse 

 
Binnen een in 2014 opgestart OVAM-onderzoek wordt een inventarisatie gemaakt van de primaire 
houtstromen en de houtafvalstromen in Vlaanderen. Hierdoor wordt een goed overzicht gekregen 
van de relevantie van bepaalde houtstromen in het grotere geheel. Het onderzoek bekijkt een aantal 
mogelijke instrumenten om de cascade van houtafval beter te laten respecteren en evalueert de 
impact daarvan. 
1.1 Huidige situatie 
Doel en scope 
In het eerste deel van de studie wordt de huidige situatie rond houtige reststromen en houtpellets in 
kaart gebracht. Deze informatie dient als input voor de uitwerking van de impact assessment van 
mogelijke beleidsopties (1.2). 
Resultaat 
De verzamelde gegevens zullen als basismateriaal worden gebruikt voor de impact assessment. Op 
basis van de technische en economische randvoorwaarden voor inzet van houtige reststromen zal 
een overzicht worden gemaakt van de te onderscheiden types houtstromen en hun inzetbaarheid 
(materiaal en/of energietoepassing).  
 
1.2 Impactanalyse van verschillende beleidsopties 
Doel en scope 
Om de navolging van hoger vermelde principes van ‘duurzame inzet van houtige reststromen’ te 
stimuleren kan het beleid verschillende instrumenten inzetten, elk met hun eigen voor- en nadelen. 
Het tweede deel van deze studie heeft als doel om de effectiviteit van 4 mogelijke beleidsopties te 
analyseren met het oog op het bereiken van de beleidsdoelstellingen, de voor-en nadelen en de te 
verwachten (neven)effecten.  De 4  te analysen beleidsopties werden in samenspraak met OVAM 
gekozen, w.o. (gedifferentieerde) heffingen, ondersteuning van materiaaltoepassingen (subsidie), 
gedifferentieerde ondersteuning energietoepassingen,…  
 
Resultaat 
Een synthese zal worden voorgesteld in een tabel opdat de voor- en nadelen van de verschillende 
opties kunnen worden vergeleken, waarbij de te beoordelen aspecten zullen worden afgestemd op 
de relevante factoren die een rol spelen in de case rond houtige reststromen. 
 
Deel 2: Cascadering 

Bovengenoemde opdracht onderzoekt ook de relevante aspecten inzake de cascadering voor 
primair hout, toegespitst op houtpellets. 
 
Deel 3: Duurzaamheidscriteria 
Een derde aspect is het onderzoeken van mogelijke duurzaamheidscriteria voor houtige biomassa 
bestemd voor energetische valorisatie. Uitgangspunt zijn de bestaande duurzaamheidscriteria voor 
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vaste biomassa voor groene warmteproductie. 
 
Timing en mijlpalen  
Deel 1: april 2014 – Oktober 2014 
Deel 2: September 2014 – Oktober 2014 
Deel 3: Januari 2015 – December 2015 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
Onderzoeksbudget  Vlaamse overheid 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
Beschikbaarheid onderzoeksmiddelen 
Medewerking betrokken partners  
Concrete implementatie van beleidsoptie(s) door Vlaamse overheid 
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Actieprogramma 17.1.: primair en postconsumer houtafval 
Inzameling en nasortering van postconsumer houtafval (incl. gescheiden inzameling van primair 
houtafval) 

 

Coördinator/trekker(s):  
Fedustria  

E-mail :ingrid.hontis@fedustria.be 

  
Partners:  
MIP projectpartners 

 

  

 
Omschrijving en doelstelling:  
 
Postconsumer houtafval vormt één van de belangrijkste biomassastromen in Vlaanderen; jaarlijks 
komt bij huishoudens en bedrijven ca. 600.000 ton van dergelijk afval vrij. Postconsumer houtafval 
wordt echter gekenmerkt door uiteenlopende chemische en fysische eigenschappen, zodat met de 
huidige stand der techniek materiaalrecyclage een belangrijke uitdaging vormt. Binnen dit 
actieprogramma willen we dan ook onderzoeken hoe de meest kostenefficiënte inzameling en 
sortering van PC hout kan worden gerealiseerd met het oog op recyclage. Zodoende kunnen er twee 
afvalstromen gegenereerd worden, waarvan één duidelijk recycleerbaar is en de andere bij voorkeur 
in aanmerking komt voor energetische valorisatie. 
 
 
Plan van aanpak:  
 
Bovenstaande doelstelling werd vertaald in een concreet MIP projectvoorstel, genaamd ‘OPT-I-
SORT’, waarbij de ganse waardeketen – gaande van inzamelaars tot recyclagebedrijven en 
verwerkers van PC houtafval – betrokken is. Binnen dit project zullen o.a. de verschillende inzamel- 
en sorteerscenario’s worden afgetoetst in de praktijk, waarbij ook de effecten naar de verdere inzet 
van dit gesorteerd hout in materialen/ energietoepassingen zullen worden nagegaan. Een onderdeel 
hiervan is onder meer de opportuniteit om de selectieve inzameling van gevaarlijk houtafval bij 
containerparken in te voeren. Ook zullen de mogelijkheden worden onderzocht om primair houtafval 
van meubelbedrijven selectief in te zamelen om zo de recyclagemogelijkheden te vergroten. 
 
 
Timing en mijlpalen : 
 
Het abstract van dit MIP projectvoorstel werd op 09/05/2014 positief geëvalueerd door de MIP 
Board. Op 30/06/2014 werd er vervolgens een volledig uitgewerkt projectvoorstel ingediend, hiervan 
wordt in september feedback verwacht m.b.t. het al dan niet ontvangen van steun.  Bij goedkeuring 
zal het project begin 2015 starten en ca. 18 maanden lopen. Zodra er hierover meer zekerheid is, 
zullen de timing en bijhorende mijlpalen kunnen worden uitgetekend. 
 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
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Afhankelijk van het al dan niet toekennen van steun aan het MIP-project ‘OPT-I-SORT’. Indien dit 
project niet kan worden opgestart, moeten andere financiële middelen worden gezocht. 
 
 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
 
Betrokkenheid van alle relevante partners uit de waardeketen: inzamelaars, sorteerders en 
verwerkers van post consumer houtafval. 
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Actieprogramma 17.2.: Verduidelijken van het wettelijke kader voor recyclage van PC houtafval 

 

Coördinator/trekker(s):  
OVAM – team Bio 

E-mail:  

  
Partners:  
Fedustria, Febem 

 

  

 
Omschrijving en doelstelling:  
 
De inzet van recyclagehout in spaanplaatproductie wordt vaak belemmerd door de strenge wetgeving 
m.b.t. samenstellingseisen. Er dient dan ook gegarandeerd te worden dat de waardes van chemische 
onzuiverheden in het eindproduct na inname van een groter percentage gerecycleerd materiaal 
onder de betreffende normen liggen. Anderzijds bestaat de uitdaging erin om in het licht van de 
heropende discussie inzake samenstellingsvoorwaarden de discussie m.b.t. acceptatiecriteria mee te 
sturen en vorm te geven op basis van technologische ontwikkelingen. 
 
 
Plan van aanpak:  
 
Deze zogenaamde A/B-acceptatiecriteria6 (zie artikel 5.2.3.bis4.14 van Vlarem II) vormen op heden 
een belemmering voor het verhogen van de recyclage van houtafval ten bate van de houten 
plaatsector. Dit komt omdat de richtwaarden in dat artikel  eigenlijk betrekking hebben op de 
samenstellingsvoorwaarden  voor (mee-)verbranding van niet-verontreinigd behandeld houtafval. 
Ook binnen de overheid heerst recent het besef dat de A/B-waarden geen goede criteria zijn ter 
bepaling van de recycleerbaarheid van houtafval en is een procedure tot herziening opgestart. Het 
voorstel MIP-project OPT-I-SORT heeft mede tot doel hiervoor nuttige input en onderbouwing te 
verschaffen. 
 
 
Timing en mijlpalen : 
 
Indien goedkeuring van MIP-project, zullen de timing en bijhorende mijlpalen kunnen worden 
uitgetekend. 
Inschatting finalisatie: juni 2016. 
 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
 
Afhankelijk van het al dan niet toekennen van steun aan het MIP-project ‘OPT-I-SORT’.. Indien dit 
project niet kan worden opgestart, moeten andere financiële middelen worden gezocht. 
 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 

                                                           
6
 Niet te verwarren met de commerciële indeling van houtafval volgens categorieën A (onbehandeld),B (niet-

verontreinigd behandeld) en C (verontreinigd behandeld). 
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Betrokkenheid van alle relevante partners uit de waardeketen: inzamelaars, sorteerders en 
verwerkers van post consumer houtafval. 
 

Actieprogramma 17.3.: Herzien van de verbrandingsverboden van het VLAREMA 

 

Coördinator/trekker(s):  
OVAM – team Bio 

E-mail:  

  
Partners : 
Febem, ODE Vlaanderen, LNE  
 

 

 
Omschrijving en doelstelling:  
 
De stort- en verbrandingsverboden in de Vlaamse afvalwetgeving dateren reeds van 1997 (VLAREA) 
en werden in 2003 aangepast voor biomassa-afval. Er zijn uitzonderingen op het verbrandingsverbod 
voorzien om vanuit het afvalbeleid te kunnen bijdragen aan de doelstellingen inzake hernieuwbare 
energieproductie. Door de hoge druk op bepaalde biomassareststromen vanuit de hernieuwbare 
energiedoelstellingen werkten de uitzonderingen eerder contraproductief voor het Vlaamse 
materialenbeleid. Daarnaast zorgt het criterium van de minimale calorische waarde in de praktijk 
voor onduidelijkheid. 
 
De herziening van de verbrandingsverboden moet een weerspiegeling zijn van de beleidskeuzes die 
de Vlaamse overheid maakt inzake materialenbeleid en hernieuwbare energiebeleid. Ook moeten de 
administratieve verplichtingen om een afwijking te krijgen op de verbrandingsverboden zoveel 
mogelijk worden verlicht.  
Tot slot moet het verbrandingsverbod een praktisch en makkelijk controleerbaar instrument zijn voor 
de handhaving. 
 
Plan van aanpak:  
 

1. Inventarisatie van de beleidsstandpunten inzake het gebruik van biomassareststromen voor 
hernieuwbare energieproductie. 

2. Inventarisatie van de ervaren knelpunten bij de handhaving van de bestaande 
verbrandingsverboden. 

3. Ontwikkelen van mogelijke opties voor aanpassing van de verbrandingsverboden voor 
biomassareststromen. 

4. Keuze van de meest optimale omschrijving van de verbrandingsverboden 
5. Opname van de nieuwe verbrandingsverboden in het VLAREMA en implementatie. 

 
Timing en mijlpalen  
 
April – Juli 2015: Inventarisatie beleidsstandpunten en knelpunten 
 
Augustus - November 2015: Ontwikkelen opties voor aanpassing van de verbrandingsverboden en 
selecteren van de meest optimale optie. 
 
December 2015: Start procedure tot wijziging van het VLAREMA. 
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Begin 2016: Communicatie naar de stakeholders. 
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Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
 
Deze actie wordt met eigen middelen van de OVAM en de betrokken partners (in kind bijdrage) 
uitgewerkt. 
 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
 
Het aanpassen van de verbrandingsverboden past binnen de prioriteiten die de OVAM gepland heeft 
voor 2015. 
Medewerking van de betrokken partners (in kind). 
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Actieprogramma 17.4.: primair en postconsumer houtafval 
Invoer van houtafval voor materiaalrecyclage faciliteren" 

 

Coördinator/trekker(s):  
OVAM, team bio 

E-mail : 

  
Partners:  
Fedustria, Febem  

 

  

 
Omschrijving en doelstelling:  
 
Door de steeds  grotere behoefte van de spaanplaatnijverheid wordt de grensoverschrijdende 
aanvoer van recyclagehout steeds actueler.  
De voorwaarden voor de goedkeuring voor grensoverschrijdende overbrenging van recyclagehout 
houden o.a. beperkingen  in op het vlak van de chemische samenstelling. 
Door het aanpassen van de vergunningsstatus van de spaanplaatbedrijven vergroten de 
mogelijkheden voor versoepeling van de voorwaarden voor invoer van recyclagehout. De 
kwaliteitsanalyses van de aanvoer van recyclagehout door de ontvanger moeten voldoende garanties 
kunnen bieden om een eindproduct aan de markt af te leveren dat aan vooraf bepaalde normen 
dient te voldoen. 
 
De kennisgevingsprocedure zou allicht een stuk eenvoudiger kunnen worden opgezet in de 
uitvoering na de goedkeuring tot invoer.  De Verordening 1013/2006 voorziet in een aantal 
mogelijkheden om een versoepeling van de procedure door te voeren, onder meer door het statuut 
van ‘pre-authorised facililty).. 
 
 
Plan van aanpak:  
 

1. Opstellen van een programma waarbij kwaliteitsrapportering kan geborgd worden die 
voldoet aan de consensus die wordt bereikt tussen alle stakeholders. 
Kwaliteit dient te worden geïnterpreteerd zowel van technisch standpunt (samenstelling) als 
chemische belasting. Meetbaarheid vastleggen van de normen en procedure uitschrijven om 
de resultaten ter beschikking te stellen. 

 
2. Indienen van een aanvraagdossier tot erkenning als ‘pre-authorised facility’ (PAF) voor de 

spaanplaatfabrieken. 
 

3. Onderzoeken van overige mogelijkheden om de invoer van recyclagehout administratief te 
vereenvoudigen, binnen het wetgevende kader van de Verordening 1013/2006. 

 
Timing en mijlpalen : 
 
Periode 2015-medio 2016:  
 

- Uitvoering MIP project OPT-I-SORT (onder voorbehoud goedkeuring) 
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- Onderzoeken overige mogelijkheden om invoer van recyclage administratief te 
vereenvoudigen  
 
 
 

 
Medio 2016 – eind 2016:  
 

- Implementatie van resultaten OPT-I-SORT (deel kwaliteitsborging) via de 
milieuvergunning van de verwerkers. 

- Opstellen en beoordelen van aanvragen voor erkenning als ‘pre-authorised facility’ 
 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
 
Het opstellen van een kwaliteitsborgingsprogramma gebeurt best op basis van de werkzaamheden 
die binnen het MIP project OPT-I-SORT worden uitgevoerd. Indien dit project niet kan worden 
opgestart, moeten andere financiële middelen worden gezocht. 
 
Het indienen van een aanvraagdossier en de behandeling ervan door de OVAM gebeurt binnen de 
bestaande werkingsmiddelen van de betrokken partijen. Ook het onderzoek naar de mogelijkheden 
tot administratieve vereenvoudiging gebeuren met eigen middelen. 
 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
 
Betrokkenheid van alle relevante partners uit de waardeketen: inzamelaars, sorteerders en 
verwerkers van post consumer houtafval en vooral de wetgevende Vlaamse en Europese overheid.  
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Actieprogramma 18: Opwaarderen van gerecycleerde biomassareststromen als 
koolstofopslagreservoir 

 

Coördinator/trekker(s):  
Voorstel: LNE (LHRMG) 

E-mail: .............................. 

  
Partners:  
Fedustria, VLACO, … (andere nog  te bepalen) 

 

  

 
Omschrijving en doelstelling:  
 
Hernieuwbare energieproductie is één van de belangrijkste pijlers van het Vlaams Klimaatbeleid. 
Door een doorgedreven beleid inzake selectieve inzameling en recyclage van materialen is er echter 
in Vlaanderen minder biomassa beschikbaar voor rechtstreeks gebruik als hernieuwbare 
energiebron.  
Echter, door de opslag van koolstof in gerecycleerde materialen kan de recyclage van biomassa 
bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatbeleid.  
 
Het doel van dit actieprogramma bestaat erin om het principe van koolstofopslag meer op de 
voorgrond te brengen binnen het instrumentarium dat in het kader van het klimaatbeleid bestaat of 
wordt voorzien. Door de intensieve recyclage van biomassa in Vlaanderen mee te nemen in het 
streven naar de doelstellingen van het klimaatbeleid, zullen deze doelstellingen makkelijker kunnen 
worden gehaald. Hierdoor zullen ook minder maatregelen nodig zijn om biomassa af te leiden naar 
hernieuwbare energieproductie, wat de maatschappelijke kost van de hernieuwbare 
energieproductie zal doen afnemen. 
 
Plan van aanpak:  
 
Beleidsontwikkeling 

1. Analyse van het huidige klimaatbeleid op het concept van koolstofopslag. 
2. Identificeren van mogelijkheden en knelpunten binnen het klimaatbeleid. 

 
Instrumenten 

1. Doorlichting van het bestaande beleidsinstrumentarium van het Vlaams, Europees en 
internationaal klimaatbeleid, met focus op de instrumenten die een mogeljikheid bieden om 
koolstofopslag door materiaalrecyclage te integreren en te waarderen. 

2. SWOT-analyse van de geselecteerde instrumenten m.b.t. hun potentieel om koolstofopslag 
door materiaalrecyclage effectief ingang te laten vinden. Selectie van de meest 
veelbelovende instrumenten. 

3. Uitwerken van voorstellen om koolstofopslag door materiaalrecyclage te introduceren in 
deze instrumenten. 

4. Meenemen van deze voorstellen in de Europese en internationale overlegstructuren inzake 
het klimaatbeleid. 

 
Timing en mijlpalen  
 
In bespreking 
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Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
 
In bespreking 
 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
 
In bespreking 
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Actieprogramma 19: Rendementsverhoging grootschalige biomassa-installaties 

 

Coördinator/trekker(s):  
Bio-energieplatform ODE,  
Francies Van Gijzeghem, Koningsstraat 35, 
1000 Brussel  

E-mail: francies@ode.be 

  
Partners:  
VEA, VREG, Warmte-netwerk Vlaanderen, 
Belgian Waste-to-Energy BW2E. 

 

  

 
Omschrijving en doelstelling:  
 
Tot recent was het energiebeleid voornamelijk toegespitst op elektriciteit wat ertoe geleid heeft dat 
de meeste realisaties voornamelijk focussen op de productie van stroom. 
Biomassa-installaties halen echter een veel hoger warmte-rendement, ketelrendement 85%, dan 
elektriciteitsproductie (ongeveer 27%)!  
Om de omvorming van deze installaties te ondersteunen, moeten de instrumenten van het 
hernieuwbare energiebeleid worden aangepast. Meer bepaald moet het steunkader voor groene 
warmte en restwarmte voldoende efficiënt worden om de nodige verandering te kunnen realiseren. 
Daarnaast moet het beoordelingskader voor WKK-steun aan biomassacentrales worden aangepast 
zodat deze ondersteuningsmaatregel ook haalbaar is voor biomassacentrales.  
Indien we ervan uitgaan dat alle warmte optimaal zou benut worden dan is een rendementsstijging 
tot 80% het ambitieniveau!? Uit de actuele cijfers weten we dat afvalverbranding ongeveer 10% 
uitmaakt van de huidige groene stroomproductie zodat alvast duidelijk wordt dat hier een groot 
potentieel zit! 
Plan van aanpak:  
 

a) REFERENTIEKADER; aan de hand van de inventaris van de huidige installaties worden data verzameld 
die getoetst worden aan het optimale geval op basis van de BREF Waste-to-Energy 

b) KANSEN en POTENTIEEL; een lijst van mogelijke optimalisaties wordt opgebouwd waarbij wordt 
afgewogen wat praktisch, wettelijk en economisch haalbaar is :: dit levert ons tevens een potentieel op 
van bijkomende energie-toepassing 

c) TOETSING OPLOSSINGEN; een economische analyse van de mogelijkheden levert een inzicht van wat 
haalbaar is en of het kan gerealiseerd worden binnen het huidig wettelijk kader. De kritische 
succesfactoren zullen aan de hand van een gedetailleerde analyse duidelijk worden waardoor een 
duidelijk beeld kan gevormd worden op de haalbaarheid en realisatie. 

d) IMPLEMENTATIE; naast de algemene ‘type-oplossingen’ die we vastlegden onder c. zal getoetst 
worden met de sector wat de realiseerbare projecten zijn en wat hun knelpunten zijn. Dit moet ons 
toelaten een planning op te stellen in overleg met de installaties. 

 
 
Timing en mijlpalen  
 
De actie moet gerealiseerd worden in 2019 willen we de doelstelling tegen 2020 invullen. 
Het is duidelijk dat deze timing zeer ambitieus is aangezien het nog enige tijd zal duren voor de 
accenten kunnen geplaatst worden en daaraan een timing kan worden gekoppeld. In functie van de 
nodige vergunningen en/of het wegwerken van belemmeringen in de wetgeving zal blijken wat 

mailto:francies@ode.be
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haalbaar is. Tevens is het niet zeker of de preferentiële oplossingen door de installaties kunnen 
geïmplementeerd worden aangezien het bijkomende investeringen vergt en beslissingen op langere 
termijn. 
  
Mogelijke planning: 
a.       T0 (officiële start van de actie) + 6 maand 
b.      T0 +1 jaar  
c.       Loopt parallel met b. 
d.      T0 + 1,5 jaar 
Nadien volgt dan de realisatie van de gekozen oplossingen die individueel door de installaties worden 
uitgewerkt. Dit zal in nauw overleg met de sector worden vastgelegd en kan mogelijks uitgewerkt 
worden op basis van een sector-convenant omdat het toch een ruim draagvlak zal vergen. De 
detailplanning na d. zal dan afhangen van de uitvoeringsmodaliteiten van de individuele installaties. 
Een aanpassing of minstens bijsturing van het wettelijk kader zal noodzakelijk zijn wat betekent dat 
er een directe relatie is tussen de keuze van de projecten en hun haalbaarheid. Bijsturing vergt ook 
politieke moed en de vraag is of we een volledige ondersteuning van het actieplan kunnen 
inrekenen. 
 
 
Eigen middelen/ondersteuningsbehoefte/(onderzoeks)projectmiddelen  
 
Het bio-energie platform kan de coördinatie van deze actie op zich nemen. In het verleden hebben 
we steeds rond deze thema’s aan het werk geweest zodat de nodige kennis aanwezig is. 
De nodige onderzoeken zoals vermeld onder a. b. en c. worden best begeleid met een externe 
partner die hier kan op werken in de diepte. De implementatie naar de installaties zal uiteraard 
afhangen van keuzes uit de voorstudie al of niet gekoppeld met de realisatie van de wijzigingen in de 
wetgeving. 
  
Budgetmatig moet hier een full-time persoon voor anderhalf jaar ingecalculeerd worden =  80 à 120 
k€ exclusief BTW. Deze middelen zullen worden gezocht binnen de vlaamse administraties maar 
kunnen ook via projectwerking worden gesourced. 
 
Randvoorwaarden voor realisatie 
 
Het kritische pad zit voornamelijk bij de keuze van de preferentiële oplossingen en hun 
afhankelijkheid van wijzigingen in de wetgeving waarvoor politieke steun nodig is. Verder kunnen 
vergunningstrajecten nog belemmerend werken. 
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Actieprogramma 20: Het beleidskader voor het duurzaam omgaan met biomassa(rest)stromen 
verder optimaliseren 

 

Coördinator/trekker(s):  
Team bio (OVAM)  

E-mail:  

  
Partners:  
Betrokken overheden 

 

  

 
Cfr actieplan, verder uit te werken  
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Actieprogramma 21: Marktopvolging van biomassa(rest)stromen faciliteren  

 

Coördinator/trekker(s):  
Team bio (OVAM)  

E-mail:  

  
Partners:  
Betrokken overheden/ sectorfederaties 

 

  

 
Cfr actieplan, verder uit te werken  
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Actieprogramma 22: Kennisopbouw faciliteren en innovatie stimuleren  

 

Coördinator/trekker(s):  
Monika Sormann (EWI) 

E-mail:  

  
Partners:  
Betrokken overheden en sectorfederaties, 
onderzoeksinstellingen  

 

  

 
Verdere afstemming gebeurt met  actie ikv visie-strategienota IWG Bio-economie. 


