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De trein trekt voort/de laatste halte vandaag in het spoor vd vlaco-producten is…



Inspiratie uit Vlaco’s CO2-tool  
Christophe Boogaerts 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
16 - 16.30 u: Hou het cool: inspiratie uit Vlaco’s CO2-tool. Christophe Boogaerts (Vlaco vzw) | Een lagere voetafdruk met compost en digestaat van Vlaco.



VLACO’S VOETAFDRUK-VERHAAL 

• Verleden 
• Vandaag 
• Verder? 

• 4 VOETAFDRUKKEN: 
 Gebruik gft-compost door 

gemeente 
 Gebruik groencompost voor 

potgrondproductie 
 Gebruik dikke fractie digestaat 

door landbouwer 
 Gebruik gedroogd digestaat door 

tuinaannemer 
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Het leek me interessant dit te brengen als een verhaal waarbij we uiteraard starten bij het begin (het verleden : beweegredenen en opbouw)Kijken we waar we vandaag met de tool staanToekomstige ambities met de tool onder de loep nemenOm het verhaal zo concreet mogelijk te maken, doorspekken we het verhaal met 4 cases – 4 voetafdrukberekeningen (voetafdrukverminderingen) namelijk…



VERLEDEN 

• Wat is (meer)waarde 
van compost? 
 In termen van CO2, 

liter water, kg grond, 
kWh en € … per ton 
groen-/gft-afval 

 Proces/product 
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In 2009 heeft Vlaco een eerste maal een onderbouwing trachten te geven aan de feitelijke waarde van compost, waarden die spijtig genoeg niet altijd in de prijs vertaald zijn: Kwantificeren van de voordelen van compost in ecologische (CO2, kg grond, liter water… per ton afval) en economische (€… per ton afval) termen, mbp van PROCES- 1. (Vermeden emissies mestopslag)�- 2. Vermeden emissies CO2 verbranding (of 'laten liggen' van organische afval)�- 3. Emissies bij productie compost/ (digestaat/ biogas/ biomethaan) (fossiele grondstoffen)�- 4. (Andere emissies (incl lekken) of ongewenste effecten tijdens productie)�- 5. Emissies of andere ongewenste effecten (transport/machinaal) tijdens gebruik�- 6. (Emissies of andere ongewenste effecten na gebruik) PRODUCT- 7. vervanging productie/transport/mineralisatie van veen (of andere EOS-bron) - 8. geen productie/transport van anorganische NPK- 9. productie hernieuwbare ipv fossiele energie- 10. betere waterberging- 11. minder erosie - 12. beter bodemleven- 13. grotere ziekteweerbaarheid- 14. minder gebruik pesticiden nodig - 15. grotere opbrengst (..)- 16. C-sequestratie



VERLEDEN 

• Wat is (meer)waarde 
van digestaat? 
 Itv CO2 en € … per ton 

ruw/gedroogd digestaat 
 Product 
 Update 2016 (DIMA) 
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Kwantificeren van de voordelen van digestaat in ecologische (CO2) en economische (€… ) termen per ton eindproductScope in eerste instantie beperkt tot product mbp van PROCES- 1. (Vermeden emissies mestopslag)�- 2. (Vermeden emissies CO2 verbranding (of 'laten liggen' van organische afval))�- 3. (Emissies bij productie compost/ (digestaat/ biogas/ biomethaan) (fossiele grondstoffen)�- 4. (Andere emissies (incl lekken) of ongewenste effecten tijdens productie)�- 5. (Emissies of andere ongewenste effecten (transport/machinaal) tijdens gebruik)�- 6. (Emissies of andere ongewenste effecten na gebruik) PRODUCT- 7. vervanging productie/transport/mineralisatie van veen (of andere EOS-bron) - 8. geen productie/transport van anorganische NPK- 9. productie hernieuwbare ipv fossiele energie- 10. betere waterberging- 11. minder erosie - 12. beter bodemleven- 13. grotere ziekteweerbaarheid- 14. minder gebruik pesticiden nodig - 15. grotere opbrengst (..)16. C-sequestratieUPDATE 2016 – N.A.V. DIMA: ook voor andere digestaten dan RUW en GEDROOGD + check LCA’s (nabehandelingspistes)



VERLEDEN 

• DIMA (2015-’17): 
• Nodenanalyse: 

meerwaarde/ 
duurzaamheid dmv label? 

   

• Bijdrage sector inzake 
(beleid) bodem en 
klimaat? 

 
• Marketingstrategie 
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Een voor Vlaco belangrijk en leerrijk project omdat het ons in staat heeft gesteld de noden van de huidige en potentiële markt verder te verkennen: nodenanalyse (meststoffabrikanten, landbouwvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van groendiensten, tuincentra, …)Dit alles in een kader van toenemende besef van het belang van acties om opwarming vd aarde te mitigeren (parijs-akkoorden, 4pro mille) en van acties om de bodemvruchtbaarheid (~= BOS) te onderhouden  hoe kunnen we bijdrage van digestaat en compost hierin verduidelijken?Strategie incl 23 acties (cfr strategieën INNOVATIE IMPLEMENTATIE COMMUNICATIE VERKOOP):AP7: duurzaamheid: methodiek vastleggenAP8: productdifferentiatie dr meerwaarde van vlaco-producten formuleren (praktijktests, voetafdrukberekening,..)
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VERLEDEN 
• Referenties? 

• BVOR-tools 
• Demeter-/C-slim-tool 
• Biograce II 
• LCA’s 
• Feedback IC’s: klimaatacties 

(Burgemeestersconvenant) 
• Diverse labels 

• Ontwikkeling eigen berekeningstool 
• CO2-equivalenten 
• proces & eindproducten (Vlaanderen) 
• per gebruikte ton eindproduct 
• marketing- en beleidsondersteunend 
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Vlaco-rapporten / IVAM-tools / Demeter- (VLM) /C-slim –(BDB) tool / Biograce II/ 4 pro mille / Manifest Organische Stof (BVOR)/ GHG-protocol/ LCA’sGesprekken met IC’s over klimaatinspanningen/BurgemeestersconvenantDiverse labels: Cradle2cradle, OK biobased, Ecolabel, NL green label, bio-label,… … Elk rapport, tool of label beantwoordt in feite aan een andere specifieke vraag!  Eerder richting Vlaco-label &/of toolontwikkeling gericht op CO2-voetafdruk-calculatie? Meer bepaaldCO2 (want link mogelijk met burgemeestersconvenanten en toenemende broeikasgas-problematiek; niet kringloop-logo want te weinig meerwaarde (t.o.v. bvb mest)….  Samenwerking met VEA, OVAM, ECN, Vinçotte en/of finetunen in WG marketing !? … ideaal met scope: NPK (CO2), EOS (CO2), vermeden CH4-emissies mest in stallen (ikv digestaat), uitgespaarde fossiele brandstoffen (CO2), en C-sequestratie: finaal dus C(O2)-verhaal’ CO2-equivalenten: uniforme, becijferbare parameter ( niet alle duurzaamheidsaspecten mee weliswaar…) wetenschappelijk en idem basis voor alle verwerkers/gebruikers uitspraken voor hele sector, maar modulaties mogelijk per regio/productiesite



VERLEDEN 
• Meer bepaald:  

• voetafdruk (CO2 eq.) +  
• vermeden voetafdruk (CO2 eq.) +  
• gesekwestreerde CO2 eq.   

• T.o.v. situatie: 
•zonder selectieve inzameling & suboptimale 

afvalverwerking  
•zonder materiaal- en nutriëntrecuperatie (en dus, 

afhankelijk van de sector, gebruik van veen en gebruik van 
kunstmest) 

•zonder energierecuperatie 
•zonder C-sekwestratie 

TOTALE 
VOETAFDRUK 

(VERMINDERING) 
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.. +/- situatie < 1990



VERLEDEN 
• CO2-equivalenten composten (15): 

 A1 vermeden uitstoot CO2-equivalenten van niet (correct) composteren 
(-) 

A2 uitstoot CO2-eq. door aanvoer oba, productie en afvoer van compost 
(+) 

A3 vermeden uitstoot CO2-eq. vanuit productie, transport en 
mineralisatie van veen  (-) 

A4 vermeden uitstoot CO2-eq. vanuit productie en transport minerale 
NPK  (-) 

A5 C-sekwestratie (CO2-eq.) in bodem op lange termijn (100 jaar)  (-) 

A6 
vermeden uitstoot CO2-eq. van fossiele brandstoffen equivalent aan 
hernieuwbare energie uit zeefoverloop-verbranding of gft-
voorvergisting en eventuele opwerking tot & gebruik van 
biomethaan  (-) 

9 



VERLEDEN 
• CO2-equivalenten digestaten (10): 

 B1 vermeden uitstoot CO2 door afvoer oba naar vergisting (-) 

B2 uitstoot CO2-eq door teelt, oogst en opslag van energiemaïs (+) 

B3 uitstoot CO2-eq door aanvoer inputstromen en  productie & afzet 
van ruw digestaat (+) 

B4 vermeden CH4- en N2O-emissies (CO2 eq.) mestopslag  (-) 

B5 vermeden uitstoot CO2 vanuit productie minerale NPK  (-) 

B6 C-sekwestratie (CO2-eq.) in bodem op lange termijn (100 jaar) (-) 

B7 
vermeden uitstoot CO2-eq. van fossiele brandstoffen equivalent 
aan hernieuwbare energie uit wkk op biogas of opwerking tot & 
gebruik van biomethaan  (-) 



VERLEDEN 
• 2017-vandaag:  

• °excel-tool + ‘achtergronddocument’ CO2-tool 
• <=> interne feedback RvB, DB, WG, OVAM, 

leden verwerkers 
• <=> feedback ILVO, VITO, Biogas-e 
• <=> advisering OWS 
• ‘Er kan geconcludeerd worden dat de onderbouwing en 

opbouw van de tool op een wetenschappelijk 
verantwoorde wijze gebeurde, rekening houdend met de 
belangrijkste impactfactoren, en gebruik makend van de 
meest recente methodologie en de best beschikbare 
data.’ 
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Ecowerf,IOK, Biogas Boeye,OVAMILVOVITOBiogas-e‘De functionele eenheid is duidelijk en nuttig voor het behalen van de belangrijkste doelstellingen van de tool. De vastgestelde systeemgrenzen zijn voldoende breed om de belangrijkste processen van de productie en toepassing van compost/digestaat in rekening te nemen. De gebruikte data zijn transparant en worden geacht betrouwbaar te zijn. Er werd gebruik gemaakt van de meest recente klimaatimpactberekeningsmethode zoals gedefinieerd door het IPCC (2013). Er werd rekening gehouden met multifunctionaliteit door middel van systeemexpansie, een van de meest geprefereerde methoden. Er kan geconcludeerd worden dat de onderbouwing en opbouw van de tool op een wetenschappelijk verantwoorde wijze gebeurde, rekening houdend met de belangrijkste impactfactoren, en gebruik makend van de meest recente methodologie en de best beschikbare data.’
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De excel-versie tonen en doorgronden zou ons wat te ver brengen maar een blik op de ‘interface’ (tab ‘TOOL’ van de excel) ziet er zo uit:…



CASE 1 - Gebruik gft-compost door 
gemeente 

• Gft-compostering zonder voorvergisting 
• Jaarlijks 30 ton gft-compost gebruikt door openbaar 

groendienst gemeente X 
• Aanplant heesters en bomenrijen, mulchen 

plantvakken, aanleg sportvelden,….. 
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Type compost: 

  

gft-compost 

  

Hoeveelheid (ton)   30   

Toepassing   Groenvoorziening (particulier, 
tuinaanneming, openbaar groendiensten, …)   

      

  

1   vermeden uitstoot CO2-equivalenten van niet (correct) 
composteren (-) -1032,2 kg CO2eq/ton compost 

  

2   uitstoot CO2-eq. door aanvoer oba, productie en afvoer 
van compost (+) 127,9 kg CO2eq/ton compost 

  

3   vermeden uitstoot CO2-eq. vanuit productie, transport 
en mineralisatie van veen  (-) -288,5 kg CO2eq/ton compost 

  

4   vermeden uitstoot CO2-eq. vanuit productie en 
transport minerale NPK  (-) -15,9 kg CO2eq/ton compost 

  

5   C-sekwestratie (CO2-eq.) in bodem op lange termijn  (-) -51,0 kg CO2eq/ton compost 
  

6 

  

vermeden uitstoot CO2-eq. van fossiele brandstoffen 
equivalent aan hernieuwbare energie uit zeefoverloop-
verbranding of gft-voorvergisting en eventuele 
opwerking tot & gebruik van biomethaan  (-) 

0,0 

kg CO2eq/ton compost   

  

    

                

TOTALE VOETAFDRUKVERMINDERING COMPOST: 
-1259,7 kg CO2eq/ton compost 

  

-37791,4 kg CO2eq totaal 
uitgespaard   

    

komt overeen met    de gemiddelde uitstoot/km van …                          
236 196  personenwagens 

  

    
de gemiddelde uitstoot van een 
personenwagen voor een afstand van …  

                        
236 196  km 

  

    de gemiddelde uitstoot/jaar van …                                 
15,7  personenwagens 
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Zeer grote impact hier van storten (grote CH4-emissies) vooral van gft-afval waarbij werd uitgegaan van referentiesituatie vroeger (geen affakeling) !



• 1.260 kg CO2 eq/ton compost voetafdrukvermindering 
t.o.v. referentiesituatie  

•  30 ton: 37,8 ton CO2 eq  
 
• Indien gft-compost van compostering mét 

voorvergisting:  
 1.525 kg CO2 eq/ton compost voetafdrukvermindering t.o.v. 

referentiesituatie   
  30 ton: 45,7 ton CO2 eq  

 

CASE 1 - Gebruik gft-compost door 
gemeente 
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CASE 2 - Gebruik groencompost voor 
potgrondproductie 

• 100 ton groencompost vr potgrondproductie 
(Vlaanderen) 

• Gebruik door particulieren, tuinaannemers, siertelers,.. 
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Type compost: 

  

groencompost 

  

Hoeveelheid (ton)   100   

Toepassing 
  

Potgrondproductie 
  

      

  

1   vermeden uitstoot CO2-equivalenten van niet (correct) 
composteren (-) -371,8 kg CO2eq/ton compost 

  

2   uitstoot CO2-eq. door aanvoer oba, productie en afvoer 
van compost (+) 163,9 kg CO2eq/ton compost 

  

3   vermeden uitstoot CO2-eq. vanuit productie, transport 
en mineralisatie van veen  (-) -577,0 kg CO2eq/ton compost 

  

4   vermeden uitstoot CO2-eq. vanuit productie en 
transport minerale NPK  (-) -8,7 kg CO2eq/ton compost 

  

5   C-sekwestratie (CO2-eq.) in bodem op lange termijn  (-) -41,0 kg CO2eq/ton compost 
  

6 

  

vermeden uitstoot CO2-eq. van fossiele brandstoffen 
equivalent aan hernieuwbare energie uit zeefoverloop-
verbranding of gft-voorvergisting en eventuele 
opwerking tot & gebruik van biomethaan  (-) 

-20,3 

kg CO2eq/ton compost   

  

    

  

                

TOTALE VOETAFDRUKVERMINDERING COMPOST: -855,0 kg CO2eq/ton compost 
  

-85496,7 kg CO2eq totaal uitgespaard   

    

komt overeen met    de gemiddelde uitstoot/km van …                          
534 354  personenwagens 

  

    
de gemiddelde uitstoot van een 
personenwagen voor een afstand van …  

                        
534 354  km 

  

    de gemiddelde uitstoot/jaar van …                                 
35,6  personenwagens 

  

                



CASE 2 - Gebruik groencompost voor 
potgrondproductie 

• 855 kg CO2eq/ton compost voetafdrukvermindering 
t.o.v. referentiesituatie 

• 100 ton: 85 ton CO2 eq  
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VANDAAG 
• Vlaco CO2-tool: 
 Volledige carbon footprint of products (CFP) 
 Gefinaliseerde excel-tool en achtergronddocument (incl 

Doel, Reikwijdte, LCI, LCIA, Interpretatie) 
 Gevalideerd door OWS 

o 1. Onderbouwing en opbouw tool (7/2017) 
o 2. Goede werking tool (4/2018) 
o 3. Conformiteit met de best passende internationale standaard ISO 

14067 (6/2018) 

 Gevalideerd door Vinçotte 
o Verificatie bronnen, systeemgrenzen, volledigheid, rekenkundige 

juistheid, consistentie,… (ISO14067:2013 - Greenhouse gases -- 
Carbon footprint of products -- Requirements and guidelines for 
quantification and communication:)  OK 

o Aftoetsing met ISO 14021:2016 -Environmental labels and 
declarations -Self-declared environmental claims  19 
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Vinçotte:Een validatie van de methodologie;Een review van het achtergronddocument volgens ISO14067:2013;Een aftoetsing aan de bepalingen van ISO14021:2016 - Environmental labels and declarations -Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) met het doel aanbevelingen te formuleren voor de communicatie van de CO2-tool. Een volledige overeenstemming met deze norm werd niet beoogd;Verificatie van de systeemgrenzen van de CO2-voetafdruk;Verificatie van de precisie, volledigheid, representativiteit, consistentie, reproduceerbaarheid, bronnen en onzekerheid met betrekking tot de gebruikte data in de CO2-tool;Verificatie van de gebruikte emissiefactoren in de CO2-tool;Verificatie van de rekenkundige juistheid van de CO2-tool.ConclusieIn opdracht van Vlaco vzw werd door Vinçotte nv een onafhankelijke validatie uitgevoerd van de CO2-tool compost & digestaat. Gebaseerd op de uitgevoerde validatie en binnen de reikwijdte van onze opdracht, kunnen wij besluiten dat:Het achtergrondrapport, Basis Vlaco tool_Opbouw en brondata_v22_vincotte2506, conform is aan de ISO14067:2013 - Greenhouse gases -- Carbon footprint of products -- Requirements and guidelines for quantification and communicationEr tijdens het validatieproces niets ter onzer aandacht is gekomen dat ons doet geloven dat met de CO2-tool berekende vermeden broeikasgasemissies voor compost of digestaat niet materieel correct zouden zijn op voorwaarde dat de CO2-tool juist wordt gebruikt.Het aangewezen is de CO2-tool te updaten op basis van toekomstige nieuwe wetenschappelijke inzichten en/of veranderende technologie.Het aangewezen is voor elke berekening een sensitiviteitsanalyse uit te voeren door aanpassing van de voorziene default en overschrijfbare waarden in de tool.



CASE 3 - Gebruik dikke fractie 
digestaat door landbouwer 

• 15 ton dikke fractie opgebracht vr aardappelteelt (2 ha) 
• Met digestaat afkomstig van biogasinstallatie die 

biogas valoriseert in wkk 
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Type digestaat:   dikke fractie (nt vr particulier) 

Hoeveelheid (ton) 15 
Toepassing 
energetisch 

Bio-wkk 

    

1   vermeden uitstoot CO2 door afvoer oba naar vergisting 
(-) -81,4 kg CO2eq/ton digestaat 

2   uitstoot CO2-eq door teelt, oogst en opslag van 
energiemaïs (+) 242,6 kg CO2eq/ton digestaat 

3   uitstoot CO2-eq door aanvoer inputstromen en  
productie & afzet van ruw digestaat (+) 215,5 kg CO2eq/ton digestaat 

4   vermeden CH4- en N2O-emissies (CO2 eq.) mestopslag  
(-) -188,0 kg CO2eq/ton digestaat 

5   vermeden uitstoot CO2 vanuit productie minerale NPK  
(-) -22,7 kg CO2eq/ton digestaat 

6 
  

C-sequestratie (CO2-eq.) in bodem op lange termijn  (-) -48,8 
kg CO2eq/ton digestaat 

  

7   
vermeden uitstoot CO2-eq. van fossiele brandstoffen 
equivalent aan hernieuwbare energie uit wkk op biogas 
of opwerking tot & gebruik van biomethaan  (-) 

-227,0 kg CO2eq/ton digestaat 

                

TOTALE VOETAFDRUKVERMINDERING DIGESTAAT: 
-109,9 kg CO2eq/ton digestaat 

  

-1648,4 kg CO2eq totaal 
uitgespaard   

    

komt overeen met    de gemiddelde uitstoot/km van …                              
10 303  personenwagens 

  

    
de gemiddelde uitstoot van een 
personenwagen voor een afstand van …  

                            
10 303  km 

  

    de gemiddelde uitstoot/jaar van …                                     
0,7  personenwagens 
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Ordegrootte lager:Door geen veronderstelling van stort (via huisafval)  gn CH4-emissiesDoor grote impact energiemais!Door geen veronderstelling van turfvervanging!



• 110 kg CO2 eq/ton dif voetafdrukvermindering t.o.v. 
referentiesituatie 

•  15 ton: 1,65 ton CO2 eq 
  

• i.g.v. geen bio-wkk maar opwerking tot biomethaan 
(aardgasnet): voetafdrukvermindering van resp.:  
 966 kg CO2 eq/ton dif   
  15 ton dif: 14,5 ton CO2 eq 
 

 
 

CASE 3 - Gebruik dikke fractie 
digestaat door landbouwer 
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CASE 4 - Gebruik gedroogd (dif) 
digestaat door tuinaannemer 

• Tuinaannemer gebruikt op jaarbasis 3 ton gedroogd 
digestaat-korrels (big bag/zak) voor aanleg/bemesting 
gazons 

• Met gedroogd digestaat afkomstig van 
biogasinstallatie die biogas valoriseert in wkk 
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Type digestaat:   gedroogd digestaat 
(NIET COMBINEERBAAR MET OPWERKING 
TOT BIOMETHAAN) 

Hoeveelheid (ton) 3 
Toepassing 
energetisch 

Bio-wkk 

    

1   vermeden uitstoot CO2 door afvoer oba naar vergisting (-) -244,2 kg CO2eq/ton digestaat 

2   uitstoot CO2-eq door teelt, oogst en opslag van 
energiemaïs (+) 727,9 kg CO2eq/ton digestaat 

3   uitstoot CO2-eq door aanvoer inputstromen en  productie 
& afzet van ruw digestaat (+) 632,7 kg CO2eq/ton digestaat 

4   vermeden CH4- en N2O-emissies (CO2 eq.) mestopslag  (-) -564,1 kg CO2eq/ton digestaat 

5   vermeden uitstoot CO2 vanuit productie minerale NPK  (-) -50,0 kg CO2eq/ton digestaat 

6 
  

C-sequestratie (CO2-eq.) in bodem op lange termijn  (-) -102,1 
kg CO2eq/ton digestaat 
  

7   
vermeden uitstoot CO2-eq. van fossiele brandstoffen 
equivalent aan hernieuwbare energie uit wkk op biogas of 
opwerking tot & gebruik van biomethaan  (-) 

-667,6 kg CO2eq/ton digestaat 

                

TOTALE VOETAFDRUKVERMINDERING DIGESTAAT: 
-267,4 kg CO2eq/ton digestaat 

  

-802,1 kg CO2eq totaal uitgespaard   

    

komt overeen met    de gemiddelde uitstoot/km van …                                 
5 013  personenwagens 

  

    
de gemiddelde uitstoot van een 
personenwagen voor een afstand van …  

                               
5 013  km 

  

    de gemiddelde uitstoot/jaar van …                                     
0,3  personenwagens 

  

                



• 267 kg CO2 eq/ton gedroogd digestaat 
voetafdrukvermindering t.o.v. referentiesituatie  

•  3 ton:  0,8 ton CO2 eq  
 

 

CASE 4 - Gebruik gedroogd (dif) 
digestaat door tuinaannemer 
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 Cfr Hfdst IV (Interpretatie): factoren met belangrijkste 
impact voor totale voetafdruk(vermindering) compost: 

 
o afvoerpercentage naar storten 
o biogaspotentieel gft-& groenafval 
o broeikasgasemissies tijdens voorvergistings- en 

composteringsproces 
o voetafdruk van veen en % veenvervanging (100 %-50 %-0 %)  
o energetische valorisatiepiste 

 

VANDAAG 
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(Inzake vermeden, historische emissies:) afvoerpercentage naar storten, biogaspotentieel gft-& groenafvalBroeikasgasemissies CH4 en N2O tijdens voorvergistings- en composteringsprocesDe voetafdruk van veen (als fossiele grondstof) en het % feitelijke veenvervanging (100%-50%-0%) die wordt gehanteerd naargelang type toepassingDe energetische valorisatie door voorvergisting. Indien als keuzevariabele ‘(opgewerkt tot) biomethaan’ wordt aangegeven ligt de vermeden voetafdruk nóg hoger. 



 Cfr Hfdst IV (Interpretatie): factoren met belangrijkste 
impact voor totale voetafdruk(vermindering) digestaat: 

 
o hoger DS (~= hoger gehalte NPK, OS, biogas): hogere 

voetafdruk(vermindering)  
o voetafdruk van energiemaïs 
o veronderstelde broeikasgasemissies vergistingsproces 
o veronderstelde broeikasgasemissies van opslag van mest (niet 

naar vergisting)  
o biogaspotentieel inputstromen (oba, energiemaïs en mest)   
o energetische valorisatie (‘opgewerkt tot biomethaan’) 

VANDAAG 

27 
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naarmate hoger DS (~= hoger gehalte NPK, OS, biogas): hogere scores inzake voetafdruk(vermindering) voetafdruk van energiemaïs als feedstock is doorslaggevendveronderstelde broeikasgasemissies CH4 en N2O tijdens het vergistingsprocesveronderstelde gemiddelde broeikasgasemissies CH4 en N2O van de opslag van mest (niet naar vergisting) biogaspotentieel vd 3 types inputstromen (oba, energiemaïs en mest)  keuzevariabele ‘(opgewerkt tot) biomethaan…’



 Simulatie vermeden CO2-equivalenten voor Vlaamse 
compost- en biogassector: 

 
o Compost (3): circa 310.000 ton CO2 eq/jaar 
o Digestaat (4): circa 80.000 ton CO2 eq/jaar 
o Totaal: circa 390.000 ton CO2 eq/jaar 
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 Algemene info & achtergronddocument 
o Website 
o Leden + toelichting 
o persartikels 

 Additionele communicaties: 
o Promotie recyclageparken 
o T.a.v. afnemersgroepen bvb landbouwers 
o Gemeenten/IC’s (klimaatactieplannen/Burgemeestersconcenant) 
o Gewestelijke/federale klimaatinspanningen & bodembeleid 
o Vermelding bij begeleidend documenten bij productafzet 
o …. 

 Inzet in bewustmaking/promotie biomethaanpiste in 
Vlaanderen 

VERDER? 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Verder zouden landbouwers meer aangemoedigd moeten worden om koolstof in de bodem te krijgen onder de vorm van organische stof. Dit is niet alleen goed voor de bodemkwaliteit, maar er wordt op die manier ook meer CO2 uit de atmosfeer in de bodem opgeslagen. Hier is ook een belangrijke voorlichtingsrol voor Vlaco weggelegd. Veel landbouwers zijn bijvoorbeeld niet op de hoogte van de 50% procent fosfor vrijstelling die compost geniet, een eindproduct dat van nature over een hoog organisch-stofgehalte beschikt.  -Tenslotte is er volgens de deelnemers ook een grote nood aan een duurzaamheidskader. Op die manier kan er met duidelijke cijfers worden aangetoond dat selectieve inzameling en verwerking een belangrijke keuze is in de circulaire economie. Dit kader moet naast transparant, ook Europees gedragen zijn. - Deze duurzaamheid mag zich niet enkel profileren als marketinginstrument maar moet de ambitie hebben om effectief tot een mentaliteitswijziging te kunnen leiden. “



 
 
 
 

christophe.boogaerts@vlaco.be 
015/451.369 

www.vlaco.be 
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