
3 maart

Brûsplak
informatie-
& inspiratiesessie

9.45 – 12.30 uur

COMPOSTERING 
EN BOKASHI

Welke mogelijkheden zijn er om meer te doen met organische reststromen? 
Denk aan: Fermentatie (anaeroob, bokashi) en koude compostering (aerobe). 
Dit onderwerp wordt belicht vanuit agrariërs en overheden, denk daarbij aan 
de rol van gemeentes. 

donderdag 3 maart 9.45 – 12.30  (fysieke bijeenkomst, inclusief demo)

Aan het woord komen:

Joost Mulder – Mulder Agro
Hij vertelt inhoudelijk over compostering en bokashi en de verschillen tussen deze twee processen. Daarbij 
zal hij toelichten welke kansen dit biedt voor zowel de veehouderij en akkerbouw. 

Geert Draaistra – Gemeente Leeuwarden
Hij vertelt over de pilots en de mogelijkheden en ontwikkelingen aangaande organische reststromen vanuit 
deze gemeente in samenwerking met boeren uit de regio.  

Pieter van der Valk - Melkveehouder uit Ferwoude. 
Hij vertelt over het initiatief AgriCycling. 

Wat is de positie van landbouw in de reststroom keten en hoe zouden we die kunnen verstevigen en verta-
len naar een verdienmodel? Dit initiatief vergroot de reikwijdte van de boer en haakt in op een behoefte aan 
regionale reststromen.  

Astrid Meier
Zij vertelt over het Kennisprogramma Maaisel en Blad waar pilotprojecten in deelnemen die lokaal bodem-
verbeteraars maken. Doel: Beleid ontwikkelen om het maken en toepassen van lokale bodemverbeteraars 
in de toekomst makkelijker te maken.

Compostering 
en Bokashi

>> 

Hoe kunnen partijen nog meer en beter met elkaar samenwerken als het gaat 
om het recyclen van reststromen?
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9 december

VERANDEREND 
BELEID IN DE 
AGRO-FOOD 
SECTOR

COMPOSTERING 
EN BOKASHI

  9:45 Inloop

10:00 Opening en start programma door Living Lab Fryslân

10:10 Joost Mulder
 Inhoudelijke uitleg over mogelijkheden en ontwikkeling van 
 zowel compostering als bokashi

10:30  Presentatie Geert Draaistra 
 Presentatie gegevens pilot

10:50  Pieter van der Valk
 AgriCycling

11:15  Presentatie Astrid Meier 
 Circulair Terreinbeheer

11:40  Dialoog en vragen stellen 

12:00  Demo
 Inclusief verhaal van boer Jansma

12:30  Plenaire afsluiting door Living Lab Fryslân

Aanmelden
Meld je uiterlijk 25 februari a.s. hier aan

Vragen
Vragen? Neem contact op via info@livinglabfryslan.frl 

Programma

Interactieve sessie inclusief demo
Dit wordt een interactieve ochtend waarbij er voldoende tijd is voor het stellen van vragen en het voeren van 
een inhoudelijke dialoog.
In het 2e deel van de ochtend gaan we de ontwikkelde bokashi van boer Jansma bekijken, hij vertelt over zijn tot 
nu toe opgedane ervaringen met deze vorm van omgaan met organische reststromen.

Voor wie?
Bent u boer, beleidsmaker of elders werkzaam in de keten? 
Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten.
 

Lokatie:
Ljochtewei 2
9033 WG Deinum

https://forms.gle/hy19gGwpCz14uLRXA

