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We spraken met Bruno Reyntjens, commercieel directeur bij VITO, over de ontwikkelingen
en uitdagingen in zijn organisatie. – Patrick Dieleman

K
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an u een aantal voorbeelden noemen van jullie strategische onderzoeksprojecten binnen onze sector?
Bruno Reyntjens: “Veel van onze projecten zijn gericht op het ondersteunen van
duurzaamheid in de sector. De land- en
tuinbouwsector wordt geconfronteerd met
nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.
Het publieke besef is gegroeid dat de
negatieve effecten van voedselproductie
op het leefmilieu beperkt moeten blijven.
Daarbij gaat het niet alleen om emissies

naar water, lucht of bodem, maar ook om
het gebruik of de uitputting van schaarse
hulpbronnen (energie en water) en over
specifieke milieu-impact zoals geur. Ten
behoeve van geuremissie ontwikkelden
we een systeem voor luchtkwaliteitsmanagement. Dat moet overheden en allerlei
stakeholders helpen om de luchtkwaliteit
te verbeteren en milieudoelstellingen te
bereiken.
De eindigheid van de fosforvoorraden is
ook een zorg voor de landbouwer. Fosfor
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is een essentieel onderdeel van kunstmest en diervoeder, maar het is een
hulpbron waarvoor we geen vervanger
hebben. VITO geeft advies over duurzaam
materialenbeheer en de levenscyclus van
producten. We helpen bedrijven om
kringlopen te sluiten en ontwikkelen en
evalueren technologieën, opdat men met
minder grondstoffen producten met
betere eigenschappen zou kunnen maken.
Ook het valoriseren van afvalstromen
maakt deel uit van dergelijke strategieën.

Veel van onze projecten zijn
gericht op het ondersteunen
van duurzaamheid.

Bruno Reyntjens: “Om de groei van de wereldbevolking te kunnen opvangen, moet de landbouwproductiviteit tegen 2050 met minstens 70%
stijgen. Dat kunnen we alleen halen met smart
farming, door natuurlijke hulpbronnen en
landbouwgrond efficiënt te gebruiken.”

en

Toch kunnen we niet zonder kunstmest
en gewasbeschermingsmiddelen. Zien
jullie mogelijkheden om de impact daarvan op het milieu te minimaliseren?
“We ontwikkelden modellen die het effect
van deze middelen op de bodem en op
het grond- en oppervlaktewater nauwkeurig voorspellen. We kunnen risico’s
analyseren om ze te vermijden. Zo kunnen zones die kwetsbaar zijn voor de
uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater
worden afgebakend. Dat laat toe om zo
efficiënt mogelijk maatregelen tegen
verontreiniging in te zetten.”
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halen met smart farming, door natuurlijke
hulpbronnen en landbouwgrond efficiënt
te gebruiken. Daarvoor hebben we behoefte aan gedetailleerde informatie over
landbouwdynamiek, gewasgroei en de
interactie met het leefmilieu.
VITO biedt diensten voor de landbouw
met remote sensing (aardobservatie) en
ruimtelijke modellen. We helpen landbouwbedrijven en -organisaties met het
verwerken van informatie over de gewasgroei. Zo kunnen die gerichte maatregelen nemen om de productie te optimaliseren. We verwerken gedetailleerde
satelliet- en vliegtuigbeelden om de
toestand van de gewassen in te schatten
(zie de agrometeoberichten van VITO die
we tijdens het groeiseizoen ook publiceren in Management&Techniek). Gewasgroei met remote sensing opvolgen, is een
techniek die snel terrein wint. Satellieten
en (on)bemande vliegtuigen vergaren
permanent gegevens over grote regio’s,

energiegewassen creëren. Die helpen
ons om de bewegingen van organische
stoffen ten gevolge van landgebruik en
klimaatveranderingen te simuleren. De
agri-meteorologische modellen brengen
effecten en risico’s van vandaag en
morgen in kaart met behulp van tijdreeksen van neerslag, temperatuur en verdamping. Op basis van deze gegevens en
simulaties kan een strategie voor optimale bodemvruchtbaarheid en koolstofvoorraad uitgewerkt worden.”
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maar ook over individuele percelen. Die
beelden zijn vandaag zo gedetailleerd dat
ze toelaten om de gezondheidstoestand
van het gewas in te schatten. Op die
manier kunnen we bijvoorbeeld droogtestress in kaart brengen of aangeven waar
er een tekort is aan nutriënten. Een
concrete toepassing die VITO ontwikkelde, laat toe om voor de aardappelsector in België op perceelsniveau de gewas-

bo

Het veranderend klimaat noopt ons om
de omgang met bijvoorbeeld water te
herbekijken. Op het ene moment is er te
weinig water, soms is er te veel. Wereldwijd is er schaarste aan drinkbaar (zoet)
water. Een onberispelijke waterkwaliteit
is essentieel voor al het leven op onze
planeet. Zowel oppervlakte- als grondwater moet dus op zijn best zijn. Daarvoor is
een adequaat waterbeheer noodzakelijk.
Met de expertise van VITO is dit mogelijk.
Waterbeheer kost onze maatschappij
handenvol geld. We investeren in rioleringsinfrastructuur, drinkwatervoorziening, beveiliging tegen overstromingen,
de zuivering van afvalwater en de verlaging van de bemestingsdruk. Bij VITO
ontwikkelen we methodes en tools die
ons helpen om waterkwaliteitsdoelstellingen op een kosteneffectieve manier te
realiseren.
Tegen 2050 zijn we met 9 miljard mensen.
Willen we iedereen van voldoende voedsel voorzien, dan moet de landbouwproductiviteit met minstens 70% omhoog!
Dat is een hele uitdaging die we alleen

status op te volgen en zelfs de oogst te
voorspellen (zie p. 50).”

Jullie werken ook rond bodemvruchtbaarheid?
“We stellen vast dat wereldwijd de vraag
naar biomassa en organisch materiaal uit
de land- en bosbouw stijgt. Maar dit
materiaal is ook noodzakelijk voor de
bodem. Wanneer we het niet onderwerken, resulteert dat in een daling van de
organische stof in de bodem. Dat kan
aanleiding geven tot erosie en bodemverdichting en dus een verminderde bodemvruchtbaarheid. Op lange termijn zal dit
een negatief effect hebben op onze
voedselzekerheid. VITO zet zich daarom
in voor slim beheer van organisch materiaal en biomassa door middel van tijdruimtemodellering.
We hebben medewerkers die bodemplant-luchtmodellen voor landbouwgewassen, loof- en naaldbossen en bio-

En we kunnen ook ons water efficiënter
inzetten?
“Bodem- en waterrijkdommen worden
schaarser door de stijgende wereldbevolking, klimaatveranderingen en economische ontwikkelingen. Om die druk te
verminderen, zijn er meer en betere
gegevens over de kwaliteit en kwantiteit
van water en land nodig.
Door irrigatie en de waterverdeling over
de percelen te verbeteren, verbruiken we
minder water en genereren we een
hogere opbrengst. VITO gebruikt sensoren in bodem, grond- en oppervlaktewater om dit te meten. In combinatie met
bodem-hydrologische modellen gebruiken we deze meetgegevens voor een
gedetailleerde voorspellingen van bodemvocht en gewasgroei. Succesvolle
toepassingen hiervan zien we in de
precisielandbouw.
Daarnaast werken we ook aan de verbetering van de kwaliteit van het grondwater. Ongeveer 25% van het grondwater in
Europa is vervuild. De situatie verbetert
niet meer. Stikstofvervuiling is een belangrijke en voortdurende bedreiging voor
drinkwaterbronnen. Die vervuiling is
gekoppeld aan het gebruik van dierlijke
mest en kunstmest. In Vlaanderen werken we mee aan een pilootproject rond de
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te bij bedrijven en gebouwen. Warmtenetten kunnen warmteaanbod en -vraag met
elkaar verbinden. Ook de koppeling van
warmtenetten en elektrische netwerken
via bijvoorbeeld warmtepompen, thermische energieopslag en ORC-installaties
die warmte omzetten in elektriciteit
vormen voor ons een belangrijk onderzoeksdomein.
Eén van de hernieuwbare energiebronnen
is lokaal gewonnen biomassa. Door
gebruik te maken van biomassa die
lokaal wordt verzameld en bewerkt kan
er duurzame energie worden geproduceerd in kleinschalige installaties. Landbouwers kunnen bijvoorbeeld het beheer
van houtkanten terug in eigen handen
nemen en deze houtstromen inzetten
voor de productie van warmte (zie p. 57).
De rol die groene warmte kan spelen in
het energielandschap van de toekomst
neemt veel vormen aan. De invulling zal
in sterke mate bepaald worden door de
warmtebronnen die lokaal beschikbaar
zijn. Een belangrijke, onderbelichte bron
van klimaatvriendelijke warmte is geothermie.
We onderzoeken de mogelijkheden om de
warmte die diep onder de grond zit, te
gebruiken om bovengronds allerlei
dingen te verwarmen. De glastuinbouw is
uiteraard een van de meest geïnteresseerde sectoren maar ook voor andere
bedrijven, gebouwen en woningen kan
deze warmte interessant zijn. We hebben
hier in Mol een boring gerealiseerd van
maar liefst 3832 meter diep. Op die diepte
halen we een debiet van 140-150 m³ met
een temperatuur van 126 °C als het water
bovengehaald is (zie p. 54). Die warmte
willen we op onze eigen site en die van
SCK (Studiecentrum Kernenergie) gebruiken in het bestaande warmtenet.
Vanaf 2019 zal het warmtenet ook uitgebreid worden naar enkele wijken in
Dessel en enkele publieke gebouwen in
Mol. En we willen er ook elektriciteit mee
produceren.” n
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1 VITO monitort continu de vegetatie, om zo de groei van de gewassen te kunnen opvolgen en
opbrengstvoorspellingen te maken. 2 Om in de Kempen gebruik te kunnen maken van aardwarmte
moest er bijna 4 km diep geboord worden.
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Bollaertbeek in Heuvelland (zie p. 47). De
waterkwaliteit staat daar vooral onder
druk door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. We ontwikkelen
een app die toelaat landbouwers meer te
betrekken bij de monitoring en de verbetering van de waterkwaliteit en tegelijk
nieuwe landbouwmethoden te promoten
en in te voeren.”
Jullie komen ook af en toe in het nieuws
met initiatieven rond energie
“We werken hard aan alternatieve bronnen van energie en aan energie-efficiëntie. We moeten de omslag naar een
duurzame energievoorziening op twee

manieren realiseren: enerzijds door onze
energiebehoefte te verminderen en
anderzijds door het aandeel hernieuwbare energie te verhogen. De eerste pijler
zet in op energiebesparing bij de eindgebruiker en op het verhogen van de efficientie. In het debat rond hernieuwbare
energie krijgen duurzame warmtebronnen meer en meer aandacht. Het verwarmen en koelen van onze gebouwen vergt
50% van de totale energievraag in de EU.
Om die vraag in te vullen, verbranden we
voornamelijk fossiele brandstoffen.
Wegens de druk op het klimaat verschuift
de focus naar hernieuwbare energie,
bijvoorbeeld door de inzet van restwarm-
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Door nog zorgvuldiger om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen moeten we ervoor
zorgen dat er niet nog meer erkenningen verdwijnen. Ingeborg Joris van VITO en Ellen
Pauwelyn en Elien Dupon van Inagro willen er samen met de landbouwers werk van
maken. – Patrick Dieleman

I

we de laatste jaren ook tools ontwikkelen.
Die tools helpen onze klanten om de
informatie gemakkelijk beschikbaar te
krijgen. En dat aspect zit ook in het
project ‘Waterprotect’.”
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ngeborg Joris schetst haar achtergrond: “Binnen VITO werkt de unit
RMA (ruimtelijke milieu-aspecten)
modellen uit. Er is een groep die werkt
rond processen in de atmosfeer, een
andere team werkt rond ruimtelijke
modellering en met CropSys werken we
rond water en bodem toegepast voor
landbouw. We werken modellen uit rond
het risico op uitspoeling en afstroming
van gewasbeschermingsmiddelen naar
het grondwater, voeren monitoringstudies uit en werken ook rond stewardship.
Bij dat laatste bekijken we waar je best
maatregelen neemt om een maximaal
effect te hebben op de waterkwaliteit. We
gaan daarbij uit van de landschappelijke
kenmerken. We bekijken hoe producten
in het water geraken en berekenen met
welke concentraties we die kunnen
verwachten. Meestal combineren we dat
met monitoring, om te bekijken welke de
belangrijkste routes zijn. Vroeger maakten we met RMA enkel rapporten, terwijl

We willen samen met de
landbouwers nieuwe
regelgeving voorkomen door
proactief aan de problematiek
te werken.

Waterprotect
In Vlaanderen werkt VITO voor dit internationaal project samen met ILVO en
Inagro. Belangrijk voor VITO is dat er in
dit project heel wat aandacht is voor het

betrekken van alle actoren. “We werken
hier op lokaal vlak rond een afstroomgebied. We bekijken het probleem van
gewasbeschermingsmiddelen in de
waterloop en ook hoe we dat aanpakken
in overleg met de landbouwers.” Inagro
kan met de in het project ontwikkelde tool
naar de landbouwers stappen en die
gebruiken om uitleg te geven over de
problematiek in het gebied. Ingeborg
verwacht dat de betrokkenheid zal verhogen, doordat de landbouwer zelf toegang
krijgt tot de gegevens. “Daarnaast laat
het ook toe om de processen die erachter zitten duidelijker in beeld te
krijgen en zo kunnen we beter uitleggen
waarom we een bepaalde maatregel
aanraden.”
Zou het dan ook lukken om direct het
effect van die maatregel te simuleren?
Mijn gesprekspartners glimlachen en
hopen dat dit zal lukken binnen dit project. “In eerste instantie willen we de
waterkwaliteitsdata op een eenvoudige
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Betrokkenheid verhogen
“De focus van het project is drinkwaterbescherming”, vertelt Ingeborg. Zowel
gewasbeschermingsmiddelen als nitraat
zijn het objectief, maar in Vlaanderen
focussen we op verontreiniging door
gewasbeschermingsmiddelen. Er is al
veel gesensibiliseerd en er is de laatste
jaren vooruitgang geboekt in waterkwaliteit, maar er zijn nog steeds probleemgebieden. We willen vooral de betrokkenheid vergroten.” Ellen legt uit dat er wel al
maatregelen zijn, maar de implementatie
daarvan verloopt niet overal even goed.
Het respecteren van de 1 meter-zone
voor bemesting en gewasbescherming is
bijvoorbeeld al jaren verplicht, maar de
aangekondigde controles daarop zorgen
voor reactie in de sector. “De insteek van
ons project is het voorkomen van nieuwe
regelgeving door samen met de landbouwers proactief te werken aan effectieve
maatregelen die ze zelf zien zitten. We
willen die methodiek uitwerken door heel
intensief samen te werken met een kleine
groep landbouwers in een beperkt gebied. Dit is dus positief van insteek. We
willen in geen geval de indruk wekken dat
we de landbouwers van dat gebied viseren. We willen echt samen met hen
bekijken wat zij op hun bedrijf realiseerbaar zien om de waterkwaliteit te verbeteren.”
Op de eerste vergadering viel het Ingeborg op dat veel aanwezigen niet wisten
dat VMM geregeld stalen neemt om na te
gaan of er gewasbeschermingsmiddelen
in het oppervlaktewater zitten. Enkele
anderen wisten er dan weer heel veel

genheden gaan. “Als ze daar iets organiseren dan bereiken ze bijna iedereen.
Communicatie is de belangrijkste opdracht van het project, ook verspreiding
naar het groot publiek. Het is de bedoeling dat we met een positief verhaal naar
buiten kunnen komen. We hopen echt dat
er goede ideeën van landbouwers naar
boven komen.”
Er wordt ook teruggekoppeld naar onder
meer landbouworganisaties, lokale
besturen, natuurbeheerders en water-

bo

over. “We merken dat de interesse toeneemt als we echt producten gaan benoemen die onder druk komen doordat ze
gemeten worden in oppervlaktewater”,
vertelt Ellen. “Op het einde van het
project worden aanbevelingen gedaan
voor Europa. We hopen daar te kunnen
zeggen dat er al een serieuze verbetering
mogelijk is met onze intensieve aanpak
en dat de landbouwer niet zo zeer beschouwd wordt als het probleem, maar
als een deel van de oplossing.”

en

manier beschikbaar stellen”, zegt Ellen.
Ze haalt er de presentatie bij die ze
toonde op de startvergadering van het
project. “We merken dat die informatie
niet echt bekend is. Sommige landbouwers kennen de kaartjes met overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen
in oppervlaktewater op Vlaams niveau.
Maar we willen zorgen dat met die tool
alle landbouwers in het afstroomgebied
de problematiek leren kennen en informatie over hun eigen gebied binnen
handbereik hebben. Dat is in eerste
instantie de Bollaertbeek in Zillebeke,
waar we in dit pilootproject rond werken.
We willen in die tool detailkaartjes beschikbaar maken en de risico’s analyseren. In het ideale geval lukt het ons ook
om scenario’s uit te werken, maar we
pakken het stap voor stap aan.”

2
1

Door je spuittoestel op het veld te reinigen, kan je een belangrijke bron van puntvervuiling
uitschakelen. 2 De door VITO ontwikkelde tool toont per meetpunt (in het gebied van de Bollaertbeek) de concentratie die gemeten werd van een bepaalde actieve stof (hier flufenacet).

Leren van elkaar
Binnen het project worden ook ervaringen uitgewisseld met de andere lidstaten.
Ellen vindt het interessant om tijdens de
partnermeetings te vernemen hoe ze
landbouwers betrekken bij het project.
“Daar komen ideeën uit die we ook hier
kunnen proberen. In Italië organiseren ze
bijvoorbeeld aperitiefmomenten.” Ingeborg vertelt dat de plaatselijke landbouwers op het einde van de dag blijkbaar
allemaal naar dezelfde twee drankgele-

48 • Boerenbond • Management&Techniek 3 • 12 februari 2018

maatschappijen. Er is een begeleidingsgroep op Europees niveau met onder
meer Copa-Cogeca en de organisaties
van meststoffen-, gewasbeschermingsen waterproducenten. “Door iedereen zo
veel mogelijk te betrekken willen we
bereiken dat het gedragen wordt door zo
veel mogelijk mensen.”

Bollaertbeek
Ellen Pauwelyn legt uit dat ze het gebied
van de Bollaertbeek hebben gekozen

nd

een landbouwer bijvoorbeeld beslist om
zijn spuit niet langer op een verharde
ondergrond te vullen, dan kan dat al heel
effectief zijn zonder dat dit veel hoeft te
kosten. Meestal weten we in een project
perfect wat we gaan doen. Hier kennen
we alleen het einddoel: een betere waterkwaliteit. Het hoe willen we echt in interactie met de stakeholders uitwerken.”
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De tool moet de meetresultaten op een
eenvoudige manier beschikbaar stellen,
zeker op computer en tablet. Er wordt
ook gewerkt aan een toepassing voor de
smartphone. Per meetplaats kan je de
verschillende stoffen opvolgen. Aanvankelijk zullen de gegevens enkel beschikbaar zijn voor de mensen binnen het
project, omdat de gegevens van de VMM
wel openbaar zijn, maar die van de
Watergroep niet.
Er bestaat al een basisversie van de tool,
die zal getoond worden op 20 februari. In
de loop van 2018 moeten de mogelijkheden uitbreiden. VITO zou graag zover
geraken dat die kan aangeven welke
maatregelen het meest geschikt zijn op
een specifieke plaats.
In het gebied zijn er drie meetpunten van
de VMM. Dat werd tijdelijk uitgebreid tot
negen punten, om mogelijke problemen
exacter te kunnen in kaart brengen. Er
zijn ook plannen om continu te meten.
“Dit wil zeggen om de twee uur”, legt
Ingeborg uit. “We hebben daarmee
ervaring opgedaan in een project in
Sint-Truiden. Als het waterniveau stijgt,
wordt er nog frequenter gemeten om de
piek na een regenbui in beeld te krijgen.
Die aanpak bleek daar heel nuttig.” Met
die informatie zullen risicokaarten gemaakt worden en de goede landbouwpraktijken die daar tegenover gezet
worden.” n
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Meetresultaten zichtbaar maken

Bo

Op de eerste infovergadering waren 15
landbouwers aanwezig. “Er volgt een
tweede vergadering op 20 februari in zaal
’t Riet in Zillebeke, waarop we onder
andere de nieuwe tool zullen voorstellen.
We bezoeken dan ook het waterproductiecentrum. Nadien zullen we de landbouwers die we nog niet konden bereiken
vragen of we mogen langskomen voor een
gesprek aan de keukentafel. Waar nodig
willen we samenwerking organiseren in
intensieve werkgroepen. We gaan ook
demonstraties organiseren en een
nieuwsbrief uitbrengen. Uiteindelijk is het
plan om samen met alle betrokkenen tot
maatregelen te komen. We kennen zelf
enkele maatregelen, zoals erosiedrempels en het reinigen van spuitappartuur
op het veld, maar het is echt de bedoeling
om samen met de landbouwers oplossingen te zoeken die ze haalbaar vinden. Als
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omdat er normoverschrijdingen zijn voor
gewasbeschermingsmiddelen en het
water uit dat gebied wordt gebruikt voor
drinkwaterwinning. “De Watergroep wint
drinkwater in Zillebeke, in de verdronken
weiden waar de Bollaertbeek in afwatert.
Het is ook een vrij klein afstroomgebied,
22,6 km². Dat houdt het aantal betrokken
landbouwers beperkt, hoewel er toch nog
167 zijn. Het is ook vooral in landbouwgebruik. De MAP-meetpunten zijn groen,
zodat we ons alleen op de gewasbeschermingsmiddelen kunnen concentreren.”
Ingeborg vult aan dat de landbouwers
zich wel bewust waren van de nitraatproblematiek, maar niet van die met gewasbeschermingsmiddelen. Ze waren verrast
te horen dat de Watergroep daar elke
week meet en soms moet stoppen met de
waterinname omdat de zuiveringskosten
te hoog oplopen.

er

Ellen Pauwelyn (links) en Elien Dupon (midden) van Inagro leggen Ingeborg Joris uit hoe een biofilter
restwater van het spuittoestel kan zuiveren.

C

INTERNATIONAAL

Het project ‘Waterprotect’ is een Europees Horizon
2020-project, waarin VITO, ILVO en Inagro samenwerken
met partners uit Denemarken, Ierland, Italië, Polen,
Roemenië en Spanje. In elk land wordt een afstroomgebied
van dichtbij opgevolgd. In Vlaanderen zijn ook de Watergroep en VMM partner. VITO coördineert en ontwikkelt de
tool, Inagro werkt met de landbouwers in het gebied. De

Watergroep en VMM zetten in op monitoring, samen met
VITO, en ILVO brengt ervaring met inspraakprocessen in.
Voor vragen in verband met het project kan je contact
opnemen met Elien Dupon (elien.dupon@inagro.be, 0490 57
66 41) of met Ellen Pauwelyn (ellen.pauwelyn@inagro.be of
051 27 32 90). www.water-protect.eu (Engels), www.inagro.
be/bollaertbeek (Nederlands).
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VANUIT JE ZETEL
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De WatchITgrow-webapplicatie laat iedereen in de aardappelsector in België toe om individuele aardappelvelden op te volgen, informatie uit te wisselen over deze velden en tegen het
einde van het seizoen een oogstvoorspelling te krijgen op veldniveau. – Jürgen Decloedt, VITO
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atchITgrow is de verderzetting
op commerciële leest van de
resultaten van een veelbelovend
driejarig onderzoeksproject (iPot) waaraan VITO, Belgapom, ULg en CRA-W
samenwerkten en dat gesponsord werd
door Belspo (FOD Wetenschapsbeleid).
De applicatie is opgezet als een samenwerkingsplatform voor de hele Belgische
aardappelsector, zowel voor telers,
handelaars, agroconsultants als voor de
industrie. Finaliteit van de applicatie is
om zowel de kwantiteit als de kwaliteit
van de aardappelproductie in België op te
krikken.

Eerste resultaten
WatchITgrow werd begin 2017 gelanceerd
en maakt gebruik van diverse databron-

Tegen het einde van het
seizoen krijg je een
oogstvoorspelling op
veldniveau.

nen, met name: bodemdata, weersgegevens, satellietbeelden en data ingegeven
door telers. Telers kunnen bijvoorbeeld
registreren wanneer ze wat hebben
gespoten en kunnen ook gewasspecifieke
gegevens noteren.
Tijdens het eerste jaar werd de applicatie
bijzonder goed onthaald door de sector
en kreeg ze heel wat aandacht in de
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media. We mochten meer dan 200 actieve
gebruikers registreren. In totaal werden
zo’n 1300 percelen, goed voor ruim
7500 ha aardappelen, opgevolgd met
behulp van de applicatie.
De data die we verzamelden hebben al
een aantal interessante inzichten opgeleverd over relaties tussen de verschillende
databronnen.
De hoogste opbrengsten konden we
noteren in de Leemstreek en de Condroz
(met veelal leembodems), de laagste
opbrengsten in de Polders (kleibodem) en
de Vlaamse Zandstreek. Deze opbrengstpatronen lijken vooral bepaald door het
weer en pas in tweede instantie door het
bodemtype.
Gewoonlijk levert Fontane hogere opbrengsten dan Bintje. In 2017 was het

VITO VOOR
KMO’S

Meer info? Contacteer Jürgen Decloedt
om te kijken hoe WatchITGrow je kan
bijstaan (jurgen.decloedt@vito.be,
014/33 67 14). Meer informatie is beschikbaar op www.watchitgrow.be en
https://remotesensing.vito.be.

Voor meer informatie kan je
terecht bij Karen Vanderstraeten,
karen.vanderstraeten@vito.be,
014 33 55 49 of bij Johan Vangrunderbeek, johan.vangrunderbeek@
vito.be, 014 33 57 32.
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toevoegen aan de applicatie. Daarnaast
bekijken we of het mogelijk is om
schaduwkaarten aan te bieden, op basis
waarvan men variabel kan planten en
aansturen. Verder ligt de koppeling met
Vegaplan op tafel en staan we open voor
voorstellen om koppelingen op te zetten
met andere reeds bestaande systemen. n

VITO begeleidt en ondersteunt
kmo’s bij duurzame innovatie.
Naast de technisch-wetenschappelijke oplossing, kunnen we ook
samen met jou het financieeleconomisch luik bekijken.
Wil je duurzaam produceren of
een circulair businessplan opzetten? Wil je weten of je bedrijf
hetzelfde of meer kan doen met
minder water of via hergebruik
van water? Wil je afval- of nevenstromen valoriseren? Ben je ervan
overtuigd dat je processen op
minder energie kunnen werken of
wil je energie recupereren? Wil je
duurzaam opgewekte energie
maximaal zelf gebruiken en/of
opslaan?
Iedereen kan genieten van onze
ervaring rond duurzame technologie. VITO werkt nauw samen met
het Innovatiesteunpunt, onder
meer in projecten rond nevenstromen (Co-creatietraject) en energie
(VIS Save project – Slim Aansturen
van Elektriciteit).
Dankzij de Prodem-steun van de
Vlaamse overheid kunnen Vlaamse kmo’s genieten van een financiële tegemoetkoming van 66% op
de onderzoekskosten van VITO.
Let op, dit geldt alleen voor landbouwbedrijven met een vennootschapsvorm. Maar ook voor
projecten met een bredere scope
gaan we op zoek naar een geschikte co-financiering (bijvoorbeeld Vlaio). Als jouw ambities
zeer hoog liggen, kunnen we jou
ook betrekken bij nieuwe (internationale) projectvoorstellen (bijvoorbeeld EU FP-programma).
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Met de WatchITGrow-applicatie krijg je toegang tot heel veel informatie: 1 De vegetatie op een
perceel in week 39. Het aardappelloof is al sterk afgestorven. 2 De verwachte opbrengst van
Bintje in 2017 weergegeven per gemeente.

op

verschil op kleibodems veel kleiner.
Beide rassen toonden een grote variabiliteit in opbrengst op kleibodems maar
minder op zandbodems.

Vooruitblik

C

Wanneer meer telers en agroconsultants ook managementpraktijken
(planten en oogsten, bemesting, beregening, gewasbescherming …) zullen
registeren in de applicatie, kunnen we
deze koppelen aan alle andere beschikbare data om zo op termijn ook gericht
advies te kunnen geven aan telers.
Verder voorzien we een aantal mogelijke
uitbreidingen van de applicatie. Dit
gebeurt in overleg met de partners en
de gebruikers. Op korte termijn zullen
we de verschillende rotatiegewassen
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Een drone scant een proefveld
van SESVanderHave.
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DRONES HELPEN VEREDELAARS
BIJ HET SELECTEREN
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Veredelaars en andere bedrijven uit de zaadindustrie zetten al enkele jaren drones in bij
het verzamelen van data over landbouwpercelen. Ze experimenteren volop met drones
voor de fenotypering van nieuwe rassen. Met Mapeo, de end-to-end-oplossing voor dronegebaseerde analyses van experimentele proefvelden, helpt VITO de zaadindustrie deze
nieuwe technologie te integreren binnen hun teeltprogramma’s. – Dries Raymaekers, VITO
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nderzoek naar conventionele
veredeling en optimalisatie van
landbouwpraktijken hebben vorige
eeuw geleid tot een spectaculaire verhoging van de opbrengst van landbouwgewassen. Voor de meeste gewassen is die
stijging echter aan het stagneren. Vooruitgang op het gebied van DNA sequencing,
merker- en gentechnologie hebben gezorgd voor een ver doorgedreven genotypering en veredeling. Veredelaars kunnen
met die technieken heel snel ‘scannen’ of
de gewenste erfelijke kenmerken aanwezig zijn bij een zaailing. De nieuwe rassen
die zo ontstaan, moeten natuurlijk ook nog
geëvalueerd worden, maar het uitblijven
van efficiënte fenotypering – het beoordelen en selecteren op basis van uitwendige
kenmerken – houdt die versnelling nog
tegen. Nochtans wijst de FAO (United

Deze technieken kunnen het
beoordelen en selecteren van
kandidaat-rassen op het
veredelingsveld versnellen.

Nations Food and Agriculture Organisation) erop dat grootschalige en multidisciplinaire experimenten in plant-fenotypering absoluut noodzakelijk zijn om de
groeiende vraag naar voedsel en biomassa
in de landbouw te verzekeren.

Sneller, efficiënter en nauwkeuriger
Routinematig en manueel data verzamelen
van verschillende proefvelden en rassen
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kost veel tijd en geld, maar het is absoluut
noodzakelijk om onder meer informatie
rond biomassa, bloeitijd, ziekteresistentie,
opbrengst en voedingswaarde van de
nieuwe variëteiten in te winnen en te
evalueren. Juist door deze hoge kostprijs
worden de mogelijkheden om de enorme
genetische variabiliteit te verbinden aan
kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van de plant niet ten volle benut.
Mapeo is een nieuwe technologie die
efficiënter – high-throughput – fenotypering, het geautomatiseerd gebruik van
robots, sensoren en informatica voor
selectiedoeleinden, mogelijk maakt.
Drones en de bijbehorende beeldanalyses
zijn uiterst geschikt om planteigenschappen efficiënter en nauwkeuriger op
meten. Dit hebben zaadhuizen, maar ook
vermeerderaars, verdelers en proefcen-

nd

Beetphen: ziekteresistentie evalueren met Mapeo
We bieden niet alleen een operationele
service aan, maar helpen bedrijven ook
met de ontwikkeling van nieuwe algoritmes voor de analyse van plantspecifieke
eigenschappen. Een voorbeeld hiervan is
het Beetphen project, een driejarig
onderzoeksproject in samenwerking met
SESVanderHave, CRA-W en VITO, en
gefinancierd door Belspo, het Belgisch
Federaal Wetenschapsbeleid. In dit
project volgen we drie groeiseizoenen
lang enkele proefvelden van SESVanderHave op met drones en multi- en hyperspectrale camera’s voor de evaluatie van
ziekteresistentie van hun rassen (zie foto
p. 52). We starten dit seizoen een proefproject waarbij we voor Aveve Zaden hun
proefvelden met nieuwe graanrassen
objectief screenen. Aan de hand daarvan
zal AVEVE de landbouwers nog beter
kunnen adviseren bij hun variëteitenkeuze en gedurende het seizoen gerichter advies kunnen geven.

Ook voor de landbouwsector
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Bij VITO begeleiden we bedrijven uit de
zaadindustrie met de implementatie van
dronetechnologie binnen hun bestaande
teeltprogramma’s. We ontwikkelen
hiervoor algoritmes die op basis van
dronebeelden generische planteigenschappen zoals hoogte, oppervlakte,
gezondheid en textuur op plantniveau
opmeten en per ras de statistieken

geo-ICT-specialisten en moeten zo
eenvoudig mogelijk de beeldinformatie
kunnen integreren met hun eigen velden rasinformatie. Via de Mapeo-webapplicatie kan de gebruiker eenvoudig een
drone-opdracht aanvragen en na de
nodige vluchten onmiddellijk zelf aan de
slag gaan met de productspecifieke
informatie. Hij kan hierbij gebruik maken
van een exporttool om statistische gegevens (hoogte, NDVI, telling ..) plaatsspecifiek te bepalen en verder te linken met
eigen veld- en rasinformatie.

bo

Dienstverlening

rapporteren. Er bestaat bijvoorbeeld een
duidelijk verband tussen de hoogte van
het gewas en de opbrengst bij voedermaïs. Deze techniek kan men ook gebruiken om legering te evalueren bij tarwe en
gerst. Bladoppervlakte kan dan weer
gebruikt worden om een opkomsttelling
snel en nauwkeurig uit te voeren of het
moment van rijsluiting te bepalen voor
aardappelen en suikerbieten. Gebruik
makend van multispectrale of thermale
camera’s kunnen we (a)biotische stressniveaus ten gevolge van stikstoftekort,
droogte en gewasspecifieke ziektes
opvolgen en opmeten. Met Mapeo kan je
deze analyses eenvoudig uitvoeren.
Een belangrijk aspect is het gebruiksgemak van de tools en algoritmes die we
met Mapeo ontwikkelen en aanbieden.
Veredelaars zijn immers geen drone- of

en

tra begrepen. Een drone heeft bijvoorbeeld maar 30 minuten nodig om een
volledig proefveld van 1 ha tarwe te
overvliegen en de hoogte van het gewas
tot op 3 cm nauwkeurig op te meten.
Bijvoorbeeld na een zware storm, kan je
de drone exact dezelfde route laten
vliegen om de gevolgen snel en eenvoudig in kaart te brengen.

2
1
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Deze technieken kunnen ook bijdragen tot
een hoge en zekere opbrengst voor de
telers, waardoor voedselzekerheid en
gezond en lekker voedsel voor de consument gegarandeerd worden. Dankzij het op
punt stellen van deze technieken bij veredelingsbedrijven kunnen die ook doorstromen naar de landbouwsector, waarbij
landbouwers op basis van drones en/of
satellieten plaats- én rasspecifiek kunnen
gaan bijsturen op hun percelen. n

Proefveld bij Inagro waar per proefveld de gezondheid (NDVI) van de rassen wordt gevisualiseerd
in de Mapeo-tool. 2 Een proefveld bij Limagrain waarop per veldje de graanhoogte werd opgemeten.

Contacteer ons om te kijken hoe Mapeo
jou kan bijstaan: jurgen.decloedt@vito.be,
014 33 67 14 of dries.raymaekers@vito.be,
014 33 68 43. Meer informatie is beschikbaar op mapeo.vito.be of https://remotesensing.vito.be.
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Een boring naar diepere grondlagen gebeurt
met indrukwekkende apparatuur.

Bo

WARMTE UIT DE (DIEPE) ONDERGROND
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De Vlaamse glastuinbouw heeft altijd aan de spits gestaan als het op moderne manieren
van warmteproductie aankwam. Ook vandaag zoeken tuinders nog steeds naar interessante manieren om hun serres te verwarmen. Bij VITO zoekt men nu samen met de Hogeschool Thomas More (KU Leuven campus Geel) naar manieren om warmte uit de diepe
ondergrond op een rendabele manier aan te wenden. – Bart Vleeschouwers
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ij VITO is Ben Laenen al meerdere
jaren bezig met onderzoek naar
de mogelijkheden om de warmte
die diep onder de grond zit te gebruiken
om bovengronds te kunnen verwarmen.
De glastuinbouw is uiteraard een van de
meest geïnteresseerde sectoren, maar
ook voor de ruimere maatschappij kan
deze warmte interessant zijn. Denken we
maar aan warmtenetwerken voor woonwijken, scholen, zwembaden en andere
openbare instellingen.
Nu is het bekend dat de temperatuur
toeneemt naarmate men dieper onder de
grond doordringt. Gemiddeld wordt het
elke 1000 meter ongeveer 30 °C warmer.
Die warmte is er wel, maar hoe haal je
die naar boven? Daarvoor moet je in de
ondergrond gesteentelagen hebben die
veel water bevatten dat dan nog eens
gemakkelijk doorstroomt. In ons land
hebben we dergelijke lagen in de Noor-

derkempen (en in de Borinage). Het gaat
om kalksteen die op een diepte van 1000
tot meer dan 4000 meter zit. De rest van
het land komt voor dit verhaal spijtig
genoeg niet in aanmerking omdat het
geen geschikte geologische ondergrond
heeft. Er zijn natuurlijk mogelijkheden
om met grondwater uit minder diepe
lagen en een warmtepomp ook aan de
slag te gaan, maar dat is een heel ander
verhaal.

Hoe is het hele idee ontstaan?
Eigenlijk liggen twee broers, tuinders uit
Nederlands-Limburg, mee aan de grondslag van de zoektocht naar warm water uit
de diepe kalksteenlagen in de Kempen.
In 2007 had ton matenteler A+G Van den
Bosch het eerste diepe geothermieproject gerealiseerd in het Nederlandse
Bleiswijk. De gebroeders Wijnen droomden van een gelijkaardige installatie voor
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hun serres in Grubbenvorst (Noord-Limburg). Alhoewel Nederlandse geologen
hen eerst hadden gezegd dat dit niet
haalbaar was in hun omgeving zochten ze
toch voort en kwamen ze uiteindelijk bij
VITO terecht, waar men er wel iets in zag.
Na een lange voorbereiding, onder andere om de opbouw van de diepe grondlagen in kaart te brengen en om de
financiering en garanties te krijgen voor
het project, startte men dan toch met
boren. Men had berekend dat er tussen
1500 en 2000 meter water moest te
vinden zijn met een temperatuur van
minimaal 65 °C. Ook het debiet zou
moeten kunnen volstaan, daarvoor
hoopte men op een 160 m³/uur. De eerste
boorput werd uiteindelijk 2,7 km lang en
2,4 km diep (omdat er schuin geboord
werd). Het resultaat was buiten verwachting: ruim 300 m³/uur als debiet en een
temperatuur van bijna 80 °C. De gebroe-
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Elke 1000 meter dat je dieper
in de grond gaat, wordt het 30
graden warmer.

te stockeren in de ondergrond. In de
buurt van Loenhout gebeurt deze gasopslag intussen al. Daardoor is het trouwens verboden om in die buurt nog warm
water op die diepte aan te boren. Maar
voor de rest van de Noorderkempen blijft
deze mogelijkheid natuurlijk wel bestaan.
De provincie Antwerpen (Dienst Plattelandsontwikkeling) heeft daarom een
tijdje geleden het idee gelanceerd voor
een demonstratieproject in de Noorderkempen. Een eerste haalbaarheid
werd bekeken in de context van het
EFRO-project duurzame glasbouwclusters.
De concrete vraag van een tuinbouwer uit
Merksplas lag aan de basis van het
lopende initiatief waaraan naast de
Dienst Plattelandsontwikkeling en VITO
ook de campus Geel van de Thomas More

bo

afhankelijk is van een nevenproductie van
elektriciteit (zoals in wkk-installaties). Als
de warmtebehoefte kleiner is, zoals
bijvoorbeeld in de zomer overdag, kan
men een buffervat vullen en daarna de
pomp stilleggen zodat geen overtollige
warmte ontstaat. Dat is minder evident
met een wkk omdat dan ook de elektriciteitsproductie stopt, of met een biogasinstallatie omdat men niet onbeperkt gas
kan stockeren of het vergistingsproces
een uurtje kan stilleggen.
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ders Wijnen waren tevreden. Hun glastuinbouwbedrijf had nu een nieuwe
warmtebron waardoor de bestaande wkk
niet langer nodig was voor de warmteproductie. Omdat de subsidies voor wkk
minder interessant zijn in Nederland dan
in Vlaanderen was het zelfs interessanter
om CO2 aan te kopen dan om hem zelf te
produceren! Intussen zijn er in het glastuinbouwgebied tezamen vijf putten
geboord: drie extractieputten en twee
injectieputten. Injectie van het opgepompte water in dezelfde grondlaag als
die waaruit het opgepompt werd is een
verplichte voorwaarde om aardwarmte te
mogen winnen in Nederland, het moest
allemaal in een gesloten circuit gebeuren. Interessant is dat waar de injectieen de extractieputten aan de oppervlakte
op 8 meter van elkaar liggen ze in de
ondergrond op 1,3 km van elkaar uitkomen, evenals op een andere diepte. De
extractie gebeurt zoals gezegd op ruim
2 km diepte terwijl de injectie gebeurt
rond 1,5 km. Berekeningen geven aan dat
het in het slechtste geval 30 jaar zal
duren vooraleer het afgekoelde water
terug aan de extractieput zou arriveren.
Men noemt dit effect ‘uitkoeling’.
Dat dit niet denkbeeldig is, bewijst de
regio van Parijs waar al vele jaren honderden van deze geothermische putten
actief zijn om aan wijkverwarming te
doen. Daar heeft men al putten moeten
herboren omdat de ondergrond te fel
afgekoeld was.

Hoe krijg je dit rendabel?
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Het Nederlandse subsidiesysteem heeft
een erg royale regeling voor het produceren van groene warmte. Dit is een systeem dat een beetje analoog werkt met
de Vlaamse groenewarmtesubsidies. Op
regelmatige tijdstippen wordt een oproep
gedaan om projecten in te dienen voor
duurzame energieproductie. Daarbij
komen de geothermieprojecten steeds
bovenaan de klassering uit. Dit maakt het
natuurlijk al direct een stuk gemakkelijker. Daarnaast moet gezegd dat het
betrokken tuinbouwbedrijf meer dan
50 ha glas omvat waardoor de investering
van meer dan 8 miljoen euro gemakkelijker te verantwoorden is. Als je dit in
Vlaanderen wil realiseren, moet dit
gebeuren met een cluster van glastuinbouwbedrijven of met een combinatie
tussen glas en andere warmtevragers.
Een van de grote voordelen van diepe geothermie is dat het rendement niet meteen

De onderzoekers van VITO die het onderzoek op de terreinen in Mol hebben uitgevoerd.

Nu ook in Vlaanderen?
Nu was er wel een succesvol project
gelanceerd in Nederland maar hoe zit dit
nu in Vlaanderen? Dezelfde geologische
laag waarin men in Nederland voldoende
warm water vond, komt in de Noorderkempen ook voor dus in theorie zou
dit ook bij ons moeten kunnen. Er waren
trouwens al een aantal proefboringen
gebeurd op verschillende plaatsen in de
Noorderkempen in het kader van een
zoektocht naar olie en gas en later een
plaats om een reservevoorraad aardgas

Hogeschool (KU Leuven) deelneemt. Het
lijkt erop dat het haalbaar is om zo’n
project te ontwikkelen voor die regio
maar dan binnen een vrij strikt kader van
voorwaarden. Zo moet er een cluster van
glastuinders gevormd worden die samen
bereid zijn om te investeren en de warmte af te nemen. Verder moeten de bestaande wkk-installaties op die bedrijven
optimaal geïntegreerd worden zodat er
op een maximale manier van de subsidieregelingen in Vlaanderen kan gebruik
gemaakt worden. Daarvoor zou er naast
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De haalbaarheid is intussen wel aangetoond.

VITO wil nog verder gaan
Intussen heeft men bij VITO ook niet
stilgezeten en heeft men op hun terreinen in Mol twee boringen gerealiseerd.

Op een diepte van 3200 tot 3400 meter
diepte kunnen ze een debiet realiseren
van 140-150 m³ met een temperatuur van
126 tot 128 °C als het water bovengehaald is (138-139 °C in de boorput zelf).
In deze installatie is het debiet weliswaar
kleiner dan die in Nederlands-Limburg,
maar door de hogere temperatuur is het
totale warmteleverend vermogen ongeveer even groot, namelijk ongeveer 8 MW.
Deze warmte zal nu op de site van VITO
en het SCK (Studiecentrum Kernenergie)
gebruikt worden in het bestaande warmtenet. Vanaf 2019 zou dit warmtenet ook
uitgebreid worden naar enkele wijken in
Dessel en enkele publieke gebouwen in
Mol.
Voor de specialisten nog een kleine
uitsmijter: de warmte zal men ook gaan
gebruiken om elektriciteit te produceren
op de momenten dat er geen of een
verminderde warmtevraag uit het netwerk is. De installatie die men daarvoor
nodig heeft, is ontwikkeld door AtlasCopco en zou werken volgens het principe van een ORC (Organic Rankine Cycle).
Dat is een systeem waarbij elektriciteit
geproduceerd wordt met een organische
stof in plaats van met water en stoom
zoals klassiek gebeurt. Dit is op zich nooit
rendabel te maken, maar in combinatie
met het warmtenet zou het wel kunnen
opbrengen. Op die manier wordt de
warmte uit de ondergrond echt optimaal
gebruikt. n
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een warmtenetwerk ook een CO2-netwerk moeten aangelegd worden. Maar dit
is perfect haalbaar mits wat goede wil
van alle betrokken partijen en een correcte subsidiëring vanwege de overheid.
Het zal nu van de betrokken tuinders
afhangen of ze er echt willen voor gaan.
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In Mol pompt men momenteel water op dat kokend aan de oppervlakte komt en in een warmtenetwerk rondgepompt zal worden.
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EEN BEETJE GEOLOGIE VAN BELGIË

C

De diepe geologische lagen waarover we het in dit artikel
hebben, werden in een ver verleden afgezet in de toenmalige zeeën en oceanen. Ons land heeft ooit deel uitgemaakt
van een gebergte, het Caledonisch gebergte dat grotendeels is weg geërodeerd maar waarvan in de diepte nog een
belangrijk deel van is blijven bestaan: de zogenaamde
Caledonische sokkel. Aan de rand van dat gebergte werd in
de zee zand en klei afgezet en ontstonden er dikke pakken
kalkrijk sediment van zeelelies, koraalgruis en wiertjes
waarvan na het afsterven het kalkskelet neersloeg.
Bovenop deze dikke kalklaag kwamen later nog andere
lagen waardoor het kalkhoudend materiaal samengeperst
werd en er kalksteen ontstond. Deze kalksteen komt aan de
oppervlakte op verschillenden plekken in Wallonië waar hij
als arduin of blauwe hardsteen wordt ontgonnen. Bij latere
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gebergtevormingen werden ook onze Ardennen en het
gebied rond wat nu Brabant is, omhooggeduwd waardoor
de sedimentlagen ten noorden ervan werden meegetrokken. Daardoor hellen deze nu af naar het noorden. Waar
deze aan de Maas nog bovengronds komt, duikt de kalksteen verder naar het noorden steeds dieper tot hij meer
dan 4 km diep zit in het noorden van ons land en in het
zuiden van Nederland. De steen waaruit men voor de
beschreven projecten het warme water oppompt, is deze
kalksteen. Je zou bij het zien van een blok arduin niet
geloven dat daar zoveel water kan inzitten maar het zijn de
spleetjes en barstjes, die meestal goed met elkaar verbonden zijn, die ervoor zorgen dat je toch een belangrijk
watertransport in dergelijke lagen kan krijgen.
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ENERGIEKE HOUTKANTEN
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In Bocholt is al enkele jaren een verwarmingsinstallatie in gebruik die draait op snipperhout afkomstig van het onderhoud van de vele houtkanten die de gemeente bezit. Dit idee
inspireerde intussen een aantal andere gemeentebesturen, en ook in de Antwerpse gemeente Meerhout wilde men er meer van weten. Het Vlaams Instituut voor Technologisch
Onderzoek (VITO) werd daarom ingeschakeld om een haalbaarheidsstudie voor een gelijkaardig project uit te voeren. – Bart Vleeschouwers

C

op

it deze studie blijkt alvast dat het,
mits een aantal voorwaarden,
best interessant kan zijn om
lokaal hout aan te wenden om met een
centraal aangestuurd warmtenet een
aantal gebouwen te verwarmen. De
studie door VITO werd uitgevoerd door
Rutger Baeten, met wie we een kort
gesprek hadden.
Meerhout ligt ten zuidoosten van Geel en
heeft een vrij kleinschalig landschap met
redelijk wat houtkanten en bosjes her en
der verspreid over het grondgebied. Het
onderhoud van al die kleine landschapselementen laat over het algemeen te
wensen over. Wie gaat er zich bezighouden met het kappen van een houtkant, als
je toch niets kunt aanvangen met het

hout dat daarbij beschikbaar komt? Het
gevolg is dan wel dat na enkele jaren de
houtkant te groot wordt en er eigenlijk
geen beginnen meer aan is. Het wordt
natuurlijk een heel ander verhaal als al
die houtkanten in een globaal project en
volgens een vooraf bepaald systeem
kunnen worden gekapt en dat volgens

Het kan best interessant
zijn om lokaal hout aan te
wenden voor een centraal
aangestuurd warmtenet.

een uitgewerkt plan en met een vast
ritme. Het hele project wordt dan meteen
voldoende grootschalig om professioneel
materieel in te kunnen zetten en men kan
er ook aan denken om met het hout een
(middelgrote) verwarmingsketel op lokaal
biomassa te laten draaien.

Energieke houtkanten
Zoals we eerder reeds schreven, nam
men in Bocholt, in het noorden van
Limburg, enkele jaren geleden een
houtverbrandingsinstallatie in gebruik
waarmee een scholencampus en enkele
openbare gebouwen verwarmd worden.
Het project waar men in Meerhout aan
denkt, is iets gelijkaardigs. Ook daar is
het de bedoeling om een aantal scholen
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gaat al dat groen behoorlijk in de weg
hangen. Daarom moet een houtkant
regelmatig een beurt krijgen, een beetje
zoals naar de kapper gaan om te vermijden dat onze haardos al te warrig wordt.
Voor de natuur in de buurt is het ook
beter als het beheer volgens een welbepaald schema kan gebeuren zodat niet
tegelijk alle houtkanten in eenzelfde
omgeving gekapt worden. Op die manier
krijg je een gevarieerd landschap met
een grote biodiversiteit. Daar kunnen ook
de boeren van profiteren. Een houtkant
(die niet te hoog wordt) is immers een
goed windscherm en tegelijk een ideale
schuilplaats voor allerlei nuttige insecten
en andere nuttige dieren.
Het uitbesteden van het onderhoud van
de houtkanten aan lokale boeren zal
trouwens het werken op privéterrein
vereenvoudigen. Waar de gemeente al
snel geconfronteerd wordt met allerlei
administratieve verplichtingen kan een
georganiseerde agrobeheergroep veel
eenvoudiger afspraken maken met
eigenaars en pachters om het onderhoud
van de houtkanten te organiseren. Ook is
er vaak wel een ruimte beschikbaar bij
een of enkele van de deelnemende
landbouwers zodat de opslag van de
snippers geregeld is. Mits goede afspraken kan de agrobeheergroep daarna ook
nog volgens een af te spreken procedure
op geregelde tijdstippen de houtvoorraad
van de verwarmingsinstallatie op peil
houden. Tractoren en (kiep)wagens zijn in
principe ook beschikbaar zodat dit allemaal zonder al te veel poespas kan
gebeuren, tenminste als het gebeurt in
afspraak met agro|aanneming zodat alles
ook administratief en fiscaal in orde is.
Ten slotte nog dit: Vlaanderen telt nog
ontelbaar veel kilometers houtkanten
waar men best wat nuttigs zou kunnen
mee doen. Door duurzaam en lokaal met
deze houtkanten om te springen kan dit
een bijdrage leveren aan de doelstellingen inzake duurzaam energieverbruik
voor verwarming. n
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om in de winter wat bij te verdienen door
houtkanten in de gemeente te gaan
oogsten? Bij het agrobeheercentrum
Ecokwadraat (ABC Eco²) is men in ieder
geval erg geïnteresseerd om hier werk
van te maken. Daar is men zelfs bezig om
met behulp van de provincie en Europese
middelen een grotere haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de hele Kempen. De
provincie stimuleert trouwens dat gemeenten hun houtkanten laten beheren
door lokale boeren zoals dat op heel wat
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ermee te verwarmen. Maar uiteraard kan
je als gemeente niet aan zoiets beginnen
zonder vooraf een grondige studie uit te
voeren naar de haalbaarheid van een
dergelijk project. Daarom schakelde men
VITO in.
Uit het onderzoek van Rutger Baeten
blijkt in ieder geval dat een verbrandingsinstallatie op snipperhout perfect haalbaar en verantwoord is, zelfs als men alle
benodigde biomassa zou aankopen. Als
het hout lokaal zou kunnen worden

ig

Door samen te werken, kan men professioneel materiaal aankopen voor het onderhoud van
houtkanten.
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gevonden en geoogst, krijg je een rentabiliteit die zelfs nog een stuk hoger ligt
omdat je zo transport over lange afstanden kunt vermijden. Je krijgt meteen een
oplossing die nog duurzamer is.
In de gemeente denkt men er nu aan om
effectief een bestaande installatie om te
bouwen, samen met een warmtenetwerk,
waarmee enkele scholen bediend kunnen
worden. In eerste instantie wil de gemeente Meerhout het hout toch aankopen omdat het organiseren van houtoogst
in eigen beheer te hoog gegrepen is.
Misschien zou de gemeente consequent
het voorbeeld van Bocholt kunnen volgen
en het houtkantenbeheer door lokale
boeren laten doen. In de regio zijn enkele
agrobeheergroepen actief die men zou
kunnen inschakelen of misschien zijn er
wel een aantal Meerhoutse boeren bereid

plaatsen de laatste jaren gebruikelijk is
geworden. Het aantal projecten in die zin
is de laatste jaren zeer sterk gestegen.

Openbaar versus privé
Een van de problemen waarmee een
gemeente geconfronteerd kan worden, is
dat er weliswaar heel wat houtkanten zijn
die dringend onderhoud nodig hebben
maar dat een groot gedeelte daarvan
privé-eigendom is. En daar kan een
gemeente natuurlijk niet zomaar gaan
kappen. De eigenaar en/of de pachter
moet daar minstens een goedkeuring
voor geven. Gelukkig zijn de meeste
eigenaars blij als ze de kans krijgen om
hun houtkanten te laten kappen. Een
houtkant heeft de vervelende eigenschap
om niet alleen in de hoogte maar ook in
de breedte te groeien en na enkele jaren
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