
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  

Europa investeert in zijn platteland 

Reststromen in de akkerbouw: kans of risico? 
Netwerkbijeenkomst op 30 januari 2015! 

 
Investeren in bodemkwaliteit noodzakelijk  
De bodem is essentieel voor de agrarische ondernemer. Die bepaalt in grote mate de kwaliteit van  
gewassen, weerbaarheid tegen ziekten, het functioneren van het watersysteem en dus de 
duurzaamheid van de productie. 

Om de bodemkwaliteit op peil te houden en te verbeteren beschikken boeren over reststromen die 
op de markt zijn. Er zijn reststromen uit de voedingsindustrie maar ook van de recycling zoals GFT of 
groencomposten. De vraag is hoe je de kwaliteit daarvan moet inschatten voor de bodem en voor 
het gewas. En welke andere strategieën zijn er om de bodem te verbeteren?   

Hoe kunnen we het productieniveau handhaven en combineren met de zorg voor een gezonde 
bodem, schoon water en kwaliteitsproducten voor de burger?  En welke rol kunnen reststromen 
daarbij spelen? 
 
In de bijeenkomst “Reststromen in de akkerbouw: kans of risico?” op 30 januari 2015 georganiseerd 
vanuit het Praktijknetwerk Resttest XL en het Actieplan Bodem en Water Flevoland gaan we hierover 
met de sector in gesprek. Nieuwe kennis en ‘best practices’ t.a.v. de inzet van reststromen komen 
aan de orde. Informatie over de kwaliteit van reststromen als bodemverbeteringsmiddel wisselen we 
uit en bediscussiëren we. Ondernemers, ketenpartijen, overheden, adviseurs en onderzoekers 
buigen zich over de vraag hoe we de duurzame productie kunnen versterken en welke rol 
reststromen daarbij kunnen spelen.   
 
Met workshops:  
Antibiotica in de landbouw: welke effecten kunnen we verwachten in de akkerbouw; 
(On)mogelijkheden van regionale bioraffinage?; Effectieve uitwisseling tussen akkerbouw en 
veehouderij; Werken aan grotere weerbaarheid van de bodem; Kansrijke teelt voor een gezonde 
bodem; Sturen op kwaliteit van compost. 

 
Programma 
13.00 uur  Inloop en keuze workshops 
13.30 – 13.40  Start, welkom dagvoorzitter  
13.40 - 14.10  Inleiding em. Prof. E. Willy Verstraete, Universiteit Gent,  
14.15 – 15.00   Eerste workshopronde 
15.00 – 15.15  Pauze 
15.15 – 16.00  Tweede workshopronde 
16.00 – 16.30 Plenaire terugkoppeling  
16.35 – 17.30  Borrel 
 
Aanmelden:  
Meld u voor 24 januari 2015 aan via backoffice@veldleeuwerik.nl, maar wees er snel bij, want 
vol=vol! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 
 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://agrarischwaterbeheer.nl/sites/default/files2/styles/ac_medium/public/afbeeldingen/nieuws/logo_bodem_en_water_flevoland.jpg?itok%3DdZiKeV_o&imgrefurl=http://agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/actieplan-bodem-en-water-flevoland&h=200&w=200&tbnid=N0WGylMAskFRzM:&zoom=1&docid=73qwsn2_593EqM&hl=nl&ei=a9x-VJTQBs7ePZDugLAF&tbm=isch&ved=0CCcQMygGMAY&iact=rc&uact=3&dur=1023&page=2&start=6&ndsp=11
http://www.veldleeuwerik.nl/reststoffen

