
JAARVERSLAG 2021
COMMUNICATIE

Onder begeleiding van de Vlaamse Landmaatschappij vormen de dertien Vlaamse
onderzoeks- en praktijkcentra een verbond onder de noemer van B3W.  Ze
combineren hun onderzoekscapaciteiten en organiseren samen begeleiding voor land-
en tuinbouwers, zowel individueel als in groep. Zo helpen ze land-en tuinbouwers op
weg naar een Betere Bodem en Waterkwaliteit.

© OpenStreetMap contributors Gemaakt met ANP/LocalFocus

Totaal aantal persberichten uitgestuurd door B3W:

Waaronder: uitnodigingen voor thematische uitwisselingsmomenten, oproepen voor
focusgroepen en artikels, 

49

Persberichten van B3W: enkele statistieken

FEBRUARI

Voorstelling B3W: persberichten Vlaamse Landmaatschappij

Één jaar B3W 



MAART

Eerste Thematische Uitwisselinsmoment: Inwerken van groenbedekkers18/03

Thematische uitwisselingsmomenten: enkele statistieken

APRIL

Totaal aantal verschijningen B3W
in de vakpers: 

B3W is het populairst bij: 

Meest gepubliceerde artikel:

5 publicaties

(23 publ.)
(13 publ.)

Landbouwleven
en Drietand magazine

59

'Kunstmest strooien, wat is nu
echt belangrijk?'

Aantal artikels van '21 uitgestuurd: 
    waarvan     opgepikt door de
vakpers
33, 24

20/04 Eerste persbericht van B3W: 'B3W aanwezig op het terrein'

Artikels: enkele statistieken

Aantal TUM's '21: 
Waarvan     fysiek en    

44
19 27 digitaal

Gemiddeld aantal aanwezigen
op de TUM's: 25

'Efficiënt bemesten in aardappelen'
Meest bezochte TUM's:

Aantal aanwezigen: 67

Aantal aanwezigen: 

'Boerderijcompostering: Wat heb
je nodig en hoe gaat het in zijn
werk?'

45

Aantal aanwezigen: 

'Onderzaai van gras bij maïs, wat
zijn de aandachtspunten?'

38



Focusgroepen: enkele statistieken

MEI

Eerste focusgroep

Bemestingsoptimalisatie, verbeteren
N-efficiëntie, innovatieve technieken

Sector aardappelteelt: 4

Beredeneerde bemesting,
bodemkwaliteit, (organische stof,
bodemverdichting, minimale
grondbewerking) vanggewassen

Sector akkerbouw: 4

Eiwitgewassen, bemestingswaarden
optimaal gebruiken, scheiden van
mest

Sector melkvee: 4

Bemestingsoptimalisatie in
winterprei, ajuinteelt, bodemkwaliteit

Sector tuinbouw: 3

Bijbemesting in peer, organische stof
Sector fruitteelt: 1

Organische stof, vanggewassen
Sector sierteelt: 1

Totaal aantal focusgroepen: 18
Welke onderwerpen kwamen er aan bod?

Youtubeposts: enkele statistieken

Totaal aantal Youtubeposts van
B3W: 

Totaal aantal weergaven: 

Meest bekeken video:
Opname TUM 'Efficiënt bemesten
in aardappelen'
     weergaven

JUNI

Eerste Youtubepost met 'Begeleidingsdienst Betere Bodem- en
Waterkwaliteit: Opname TUM 'Bijbemesten in aardappelen, hoe doe
ik dat?'

07/06

29

891

121



JULI

Communicatiebureau Pantarein ontwierp het communicatieconcept van B3W.

We zorgden ook voor campagnemateriaal om B3W in de kijker te zetten op
beurzen en op het veld.

AUGUSTUS

Filmpjes: Gras onderzaai maïs, scheiden van runderdrijfmest

In samenwerking met Pantarein werden er ook enkele communicatieformats
opgesteld.



Infofiches: boerderijcompostering, gras onderzaai maïs, spuiwater, scheiden van runderdrijfmest

Infografiek: Bodemverdichting



Facebook: enkele statistieken

Totaal aantal Facebookposts van
B3W: 

Aantal paginabezoekers
(september- december): 

Meest gelikete Facebookpost:
Filmpje roterende schoffelmachine
   likes

Aantal paginalikes (september-
december): 

Syntheseteksten van de Back Office: 

B3W op Facebook: B3W.vlaanderen               

SEPTEMBER

15/09

30

284

41

8

Scheuren van grasland, spuiwater

Op Canva werden bovendien enkele templates gemaakt zodat ook de begeleiders er
vlot mee aan de slag kunnen. Er zijn templates voor: Facebookevenementen, - posts
en verhalen, quotes van landbouwers, filmpjes, infofiches en ook een beslisboom.

Banner voor Facebookevenement:



Wie op de werktuigdagen
aanwezig was maakte
bovendien kans op een gratis
bodemstaal:

B3W op de Werktuigdagen25-26/09



Digitaal platform b3W.vlaanderen.be: enkele statistieken

OKTOBER

De kennisbank op het externe digitaal platform is aan herstructurering toe. 
'Kennisbank' zal 'kennispunt' worden. Het resultaat ziet er zo uit: 

Aantal unieke gebruikers
met account: 
Aantal unieke bezoekers: 4.620

1.061
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Sectorgroep Aardappelen
Sectorgroep Groenten
Sectorgroep Melkveehouderij
Sectorgroep Akkerbouw

DECEMBER

Resultaatsindicatoren: hoe ervaarden de
aanwezigen de TUM's het afgelopen jaar?
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B3W zal deelnemen

NOVEMBER

B3W op de Interpom-beurs28-30/11

Individuele begeleiding: enkele statistieken

Totaal aantal Individuele Begeleidingen: 40

Meest voorkomende werkpunten:

Te hoge basisbemesting;
Te laag organisch stofgehalte;
Te lage pH;
Te beperkte mestopslag;
Te late inzaai vanggewassen; 

Bemesting na gescheurd grasland;
Foutief gebruik effluent; 
Te veel drijfmest na de oogst; 
Te enge teeltrotatie;
Potentieel van gras-klaver


