FEESTELIJK EVENT
20 JAAR
COMPOSTPROEF
IN VLAAMS-BRABANT
DINSDAG 19.09.2017

In 1997 werd in het Vlaams-Brabantse Boutersem
een bijzondere compostproef aangelegd. Deze
veldproef is uniek in haar soort: veldjes die al die
tijd verschillende dosissen gft-compost kregen
toegediend liggen naast veldjes die niet of enkel
mineraal werden bemest. Na 20 jaar herbergt
dit perceel een enorme schat aan informatie
over de opbouw van organische stof in de
bodem en de positieve effecten daarvan voor de
bodemvruchtbaarheid. Deze informatie delen we
graag met jou!

PROEFVELDRONDGANG MÉT EEN KIJKJE IN DE BODEM
EN DOORLOPEND INFOBEURS
START OM 14 UUR

‘Landbouw, partner in de strijd voor het klimaat’ door Bas van
Wesemael, professor Fysische geografie, UCL, Louvain-la-Neuve
Verwelkoming door Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en
tuinbouw
VAN 14.30 TOT 18.30 UUR

Doorlopend rondleidingen op het proefveld (BDB vzw)
- Toelichting over het effect van compost op gewasopbrengst,
stikstofbehoefte, mineralisatie

PRAKTISCHE INFO
DATUM EN LOCATIE
Dinsdag 19 september 2017 van 14 tot 19 uur
Neervelpsestraat in Boutersem

Opgelet: Die dag enkel bereikbaar via het kruispunt van de
Neervelpsestraat met de Ooienbergstraat en Aarschotsestraat.

- Profielkuilen van de bodem na 20 jaar met en zonder compost.
- Aansluitend informatie over waar compost te vinden en hoe het toe te
passen? (EcoWerf en Vlaco vzw)
Beursstanden van Bodemkundige Dienst van België vzw, Vlaco vzw,
EcoWerf, CVBB, Proefcentrum Herent, Proefcentrum Pamel, KBIVB,
Departement Landbouw & Visserij, VLM, Eco² (thema ‘Koester de
Koolstof’), provincie Vlaams-Brabant (thema ‘Interreg Leve(n)de Bodem’)
18.30 UUR: MUZIKALE AFSLUITER DOOR TENSEMBLE

DOELGROEP
Land- en tuinbouwers, vertegenwoordigers van
landbouworganisaties, overheidsinstanties betrokken
bij de (landbouw)bodem, onderzoekers en alle andere
geïnteresseerden.
DEELNAME IS GRATIS
Graag aanmelden als je met een groep leerlingen of studenten
wenst te komen.

• ‘Red de restjes’ foodtruck (Vlaco vzw)
• ‘Tour de Crème’ hoeveijs

Een organisatie van de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met Vlaco vzw, EcoWerf
en BDB vzw - Info: mieke.vandermersch@vlaamsbrabant.be / beleidsverantwoordelijke:
Monique Swinnen, gedeputeerde

• Drank aan democratische prijzen

www.vlaamsbrabant.be/compostproef

