
 
 

EXCURSIE AGRICYCLING – 3 november 2022 – Ferwoude  

Agricycling 

Agricycling is een agrarische coöperatie 
welke voor de leden compost maakt 
volgens het CMC proces, op het erf van 
de boer. Graag nodigen we u uit voor 
een excursie op het bedrijf van Pieter 
van der Valk om hier meer over te zien, 
het product te ruiken en hier vervolgens 
over door te praten. Wij nodigen u 
nadrukkelijk uit voor deze bijeenkomst 
als u geïnteresseerd bent in de 
kwaliteiten van lokale compostering en 
interesse heeft voor ons project om ook 
in Groningen dit concept uit te rollen.  

Locatie en tijd: 

 De excursie vindt plaats op donderdag 3 november 2022. 
 We starten om 14.00 uur op Wonnebuursterweg 1 te Ferwoude op het erf van boer 

en initiatiefnemer Pieter Van der Valk. 

Programma:  

Agricycling Friesland is momenteel een succesvol concept dat vol in de uitvoering is. We 
bieden u de mogelijkheid in Ferwoude de praktijk hiervan te komen bekijken. 

 14:00 – 15:00 Praktisch: we kijken daar naar een ril compost. Hoe ziet het materiaal 
eruit in deze periode van productie? Welke processen vinden er plaats? De 
loonwerker en Pieter van der Valk zullen hier mee over vertellen. 

 15:00-16:00 Verder in gesprek in het dorpshuis. Hoe is het logistiek geregeld met de 
deelnemende boeren? Hoe wordt de kwaliteit van het product geborgd? Hoe is de 
samenwerking met de gemeente die materiaal aanlevert. En, wat levert het mij op als 
boer? 

 We sluiten af uiterlijk om 16.00 uur. 

Aanmelden: 

Uw aanmelding ontvangen wij graag door te mailen naar 
JannyKooistra@collectiefmiddengroningen.nl / of via nr. 06-25495953. Voel u vrij om deze 
uitnodiging ook door te sturen naar geïnteresseerde collega’s. 

Deze bijeenkomst vindt plaats vanuit het project ‘Kringloopcoöperatie Groninger Kleischil’. In 
januari 2023 wordt er in kleine setting gestart met het regionaal verwaarden van reststromen 
in het Groningse gedeelte van de Noordelijke Kleischil  

 

 


