
Uitnodiging event
30 jaar Vlaco

26 september, Mechelen

3
Vlaco viert

jaar



Presentator
Hetty Helsmoortel

12u00
Ontvangst met lunch

13u00
Interview met de Vlaco-voorzitter(s)
'Designerpotgrond binnen de circulaire economie'
door Bart Vandecasteele (ILVO)

15u00
Start workshops (kies er drie)

17u30
Onze partners aan het woord
Wrap-up van de workshops

18u00
Receptie 'Red de restjes'



Workshops 
Voor een appel en een ei? Dit is de èchte waarde van compost en digestaat!
Uit die appelen en eieren worden er kwaliteitsvolle meststoffen en bodemverbeterende middelen geproduceerd.
Weerspiegelt de marktprijs van deze producten de échte waarde? Waar liggen de opportuniteiten? Hoe kunnen we
vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen?

Plan-eet. Red de restjes? Ready, set, (h)app!
Vlaco lanceert een nieuwe app. Gezinnen worden verspillingsvrij en de afvalcijfers van de intercommunales
varen er wel bij. Hoe integreren we de app in de dagelijkse werking en hoe zorgen we samen voor een massaal
bereik?

Duurzaam langetermijngebruik van digestaatproducten in Vlaamse landbouw
Benieuwd naar de hoogtepunten na zeven jaar precisie digestaatgebruik in een groenterotatie van bonen,
bloemkool, aardappelen en prei? We vatten op interactieve wijze het potentieel van de toediening van ruw
digestaat, dunne fractie digestaat (al dan niet met groencompost) en effluent samen, en vergelijken deze met het
gebruik van drijf- en stalmest.

Plastic zak, schoen, wikkel en fles: hoe passen bioplastics in onze circulaire economie?
Er zijn reeds vele toepassingsmogelijkheden voor bioplastics. Maar welke passen in onze circulair economie en welke
niet? Welke rol spelen ze in het sluiten van de materialenkringloop? Met de focus op de eindbestemming en
verwerking van deze producten, gaan we op zoek naar de meest geschikte toepassingen! 

Klimaat: een ‘hot’ kringloopthema?
Elk kringloopthema kan een bijdrage leveren aan het remediëren van ons (tuin)klimaat. Ook het Vlaams beleid
zet volop in op het klimaat (bouwshift, stimuleren koolstofopslag, groene-energie-investeringen…). Welk
klimaatbeleid is er? Hoe draagt de kleine biologische kringloop daaraan bij? Waar is er nog nood aan
(onderbouwing, communicatie …)? 

Bio en compost: een (bodem)levendig verhaal
De biolandbouw is groeiend en bloeiend. Bodemvruchtbaarheid, bodemkwaliteit en bodemleven zijn essentieel 
voor een gezond gewas en goede opbrengst. Ontdek de rol die compost hierbij kan spelen!

CO -gebaseerde ondersteuning van bio-energie installaties
Hoe kunnen composteerders en vergisters op basis van gerealiseerde broeikasgasemissie-reducties & CO -opslag
maximaal bijdragen aan de klimaatdoelstellingen én hiervoor vergoed worden? IAC licht het wettelijk kader,
buitenlandse voorbeelden en opportuniteiten inzake CO  -prestaties en -compensaties toe en daagt het publiek
uit mee te denken over hoe CO  -prestaties te maximaliseren.
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Met zuivere gft, iedereen tevree!
Nieuwe slogan voor een gft-campagne? Of toch maar niet? Waarom is dergelijke campagne nodig? Wie is de
doelgroep en hoe willen we hen bereiken? Tijdens deze interactieve workshop brainstormen we over de
belangrijkste KPI’s van een (gezamenlijke) sensibiliseringscampagne rond onzuiverheden in gft. 

(kies er drie)



Van der Valk Hotel
Rode Kruisplein 1-4

2800 Mechelen

Met de wagen
Parkeren is mogelijk op de parking "Rode Kruisplein", recht voor het hotel. Dit is een
openbare parking van de stad Mechelen en is tijdens weekdagen betalend van 8u tot 20u
voor € 1 per uur of € 5 voor een dagkaart. Betalen is mogelijk op de parking zelf aan een van
de vele automaten.

Indien deze parking vol is, vind je op een 10 minuten wandelen de betalende ondergrondse
parkings "Kathedraal" (Sint-Romboutskerkhof) en "Tinel" (Edgard Tinellaan 6). In beide
parkings zijn oplaadpalen voor elektrische wagens beschikbaar. 

Met het openbaar vervoer
Als je van het station van Mechelen komt, wandel dan naar perron 15 en neem daar bus 6
'Industrie Noord'. Deze bus rijdt elke 30 minuten en brengt je tot aan het Rode Kruisplein.

Te voet van het station
Als je vanuit het station te voet wil komen, stap je best af in station Mechelen Nekkerspoel. 
Volg de Frans Halsvest (die overgaat in de Keldermansvest) en wandel zo +/- 1,5 km langs
de ring van Mechelen. Steek het kruispunt aan de lichten over en ga daar naar links
(richting McDonald's). Het Rode Kruisplein bevindt zich er vlak achter. 

Deelname is gratis, 
inschrijving is verplicht via Google Form 

Locatie

(kaart)

(graag voor 5 september)

https://forms.gle/xYXRw4NYHX6bBvvg9
https://www.google.com/maps/place/Parking+Rode+Kruisplein/@51.0331716,4.4696272,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3e5b8e8144161:0x7e4445db28de8541!8m2!3d51.0331682!4d4.4718159?hl=nl-NL

