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Natuurpunt

• > 26.000 ha in beheer
• Er komen heel wat beheerresten vrij
• Bv >11.000 Ha graslanden, heiden en moerassen

die regelmatig gemaaid worden



Huidige afzet maaisel

Op zoek
andere

valorisatie
• Turfvrije potgrond
• Isolatiemateriaal?
• …

.       

Composteren

Al dan niet in 
samenwerking

met landbouwers

Veevoer en strooisel

• Landbouwers (>800 Gebruiksovereenkomsten, 3600ha)
• Eigen ploegen /vrijwilligers

• (hobby)boeren of particulieren
• Eigen boerderijen (Mechelen, Oostende, Kalken)

• (Begrazing)

Vers Afvoeren

• Landbouwers
• Lokale overheden

Droog maaisel

Nat maaisel

Nat maaisel

Nat maaisel

Nat maaisel

Erkende
compostering
• Erg duur

.       



Composteren
• Momenteel werken we op 5 locaties samen met landbouwers om 

compost te maken. 
• Wij brengen onze beheerresten naar landbouwer

• Daar wordt het eventueel gemengd met zijn reststromen 

• Er kunnen ook afspraken gemaakt worden rond het gebruik van onze 
compostkeerders (4).

→ 2 van die 5 locaties werden opgezet in het kader van een interreg project, en 
worden opgevolgd door het ILVO 

• Nog zo een 40-tal locaties waar we zelf composteren met eigen 
reststromen op eigen locaties
• Niet steeds met compostkeerder

• Afzet is ook vaak landbouw  



Composteren



Composteren: knelpunten
• Juridisch kader

• Landbouwers mochten tot nu toe geen materiaal van ons aannemen

• Composteren moest op vloeistofdichte ondergrond

• Logistiek
• Transport – moeilijk om het maaisel weg te krijgen, en we kunnen ook niet ver rijden

• Versnipperde kleine gebieden, vaak gevoelige ondergrond, met onze kleine karren is het duur om ver te 
rijden met maaisel 

• Geen opslaglocaties om op te composteren
• Enkel natuurgebied, geen subsidies om iets anders aan te kopen

• Toch in eigen gebieden; moeilijk om geschikte locatie te vinden
• Te klein of te nat voor compostkeerder

• Onvoldoende netwerk met landbouwers
• Soms vinden we geen landbouwers om mee samen te werken



Composteren: toekomst
• We willen hier zeker verder op 

inzetten
• Zal altijd een goede oplossing zijn 

voor een deel van onze Beheerresten

• Juridisch kader
• Nieuwe invulling van 

boerderijcomposteren geeft kansen 
voor meer samenwerkingen



Samenwerken aan een leefbaar plattenland
met wederzijds begrip en respect



Doelen:
• Polarisatie tussen landbouwers en natuurbeschermers aanpakken

→Positieve verhalen in de kijker zetten
→ Inzicht krijgen in onbegrip en conflict

• Basis vormen voor nieuwe partnerschappen: win-win!

Heb je een idee of wil je graag meewerken aan een lokaal initiatief?
Contacteer ons

Algemeen Boerensyndicaat
Matthias D’haese
0491-90 60 78
matthias@absvzw.be

Natuurpunt
Sanne Govaert
0487-31 91 83
sanne.govaert@natuurpunt.be


