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Hans Van de Steene en
Kathleen De Buck

co

Sierteeltbedrijf
met azalea en
rododendron

Maldegem
Oost-Vlaanderen
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Ledenvoordeel bij overschakeling naar aardgas

er

Ver van het net

ht

Duurzaamheid

bond en AVBS hun ledenvoordeel hebben
afgesloten. Wat gas betreft, specialiseert
Fluxys zich in het transport van grote volumes aardgas, ook onderzoekt hij de mogelijkheid om afnemers die zich ver van het
aardgasnetwerk bevinden te voorzien van
gascontainers. Fluvius daarentegen is

Bo

H

ans Van de Steene en zijn vrouw
Kathleen De Buck namen in 1993
het heft in eigen handen en startten van nul een azaleakwekerij op. Sinds
vorig jaar werd ook rododendron aan het
aanbod toegevoegd. Het bedrijf beslaat nu
23.000 m2 serre- en 1,5 ha buitenteelt. Een
mooie oppervlakte, en dat vraagt niet
enkel energie van de teler, maar ook energie om de teelten optimaal te ondersteunen.

en

Nele Kempeneers

Op zoek naar een alternatief dus, en die
zoektocht leidde naar aardgas. Hans en
Kathleen gingen zich informeren op verschillende informatieavonden rond het
thema, en kwamen zo terecht bij gastransportbedrijf Fluxys en energienetwerk Fluvius, de twee partners waarmee Boeren-

© FOTO’S: NELE KEMPENEERS
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Tot voor kort werkten Hans en Kathleen
met lichte stookolie. Maar hoewel alle
beschikbare dakoppervlakte al bedekt is
met zonnepanelen, viel de stookoliefactuur toch zeer duur uit. “Dat was telkens
een grote hap uit ons budget, want met de
zonnepanelen kunnen we maar aan een
derde van onze energiebehoefte voldoen”,
zegt Hans. “Daarnaast vinden we het
belangrijk om te blijven innoveren en ons
bedrijf op een zo duurzaam mogelijke
manier te runnen. Stookolie paste almaar
minder in dat plaatje”, weet Kathleen.

Goede begeleiding

beheerder van het aardgasnetwerk en kan
voor nieuwe aansluitingen zorgen. Voor
Hans en Kathleen was de eerste vraag of
de investering om over te schakelen naar
aardgas wel rendabel zou zijn. “We zijn
immers prille vijftigers en er staat voor
lopig nog geen opvolging klaar, dus het
was voor ons cruciaal dat deze investering
zichzelf op vrij korte termijn terugbetaalt”,
zegt Hans. “Daarnaast zaten we met het
probleem dat we ver van de gasaansluiting
liggen, dus dat bracht een extra uitdaging
met zich mee. Gelukkig waren de mensen
van Fluxys en Fluvius erg behulpzaam en
stonden ze ons uitstekend bij met het
becijferen van de haalbaarheid van de
overstap.”

bo

Momenteel loopt er een interessant Boerenbondledenvoordeel voor
landbouwers die wensen over te schakelen naar aardgas. Sierteler Hans Van
de Steene en zijn vrouw Kathleen De Buck maakten de overstap al en zijn erg
tevreden over hun beslissing. Het feit dat ze duurzamer kunnen produceren
maar hun investering ook snel terugverdienen, trok hen over de streep.

nd

Aardgas, iets voor jou?

“We waren op zoek
naar een ecologisch en
economisch interessant
alternatief voor
stookolie.”

Aangezien het bedrijf van Hans en
Kathleen relatief ver van een aardgas
aansluiting ligt, werd er overwogen om te
werken met hervulbare gascontainers die
via Fluxys geleverd kunnen worden. “Maar
onze energiebehoefte is vrij groot, en na
onderzoek besloot Fluvius dat ze de
300 meter die ons bedrijf verwijderd lag
van een aardgasaansluiting wilden overbruggen. Tijdens de werken bleek de effectieve afstand 500 meter te zijn, dus er was
een onvoorziene extra inspanning nodig”,
vertelt Hans. “Gelukkig nam Fluvius de
volledige aansluiting op het openbare
terrein voor zijn rekening. Anders was de
omschakeling in ons geval financieel niet
haalbaar geweest.” Geen gastank die om de
zoveel tijd moet worden bijgevuld dus,
maar een vaste aansluiting op het gasnetwerk. De afspraak met Fluvius bestond
erin dat zij zorgen voor aansluiting op het
gasnetwerk, terwijl Hans en Kathleen de
connectie van hun bedrijf op de door
Fluvius voorziene aansluiting voor hun
rekening nemen. Voor de werken op ->
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Voor zones zonder distributienet kan
Fluxys samen met de eindverbruiker
alternatieven onderzoeken.
Zo is naast een aansluiting op het
hogedruknet van Fluxys een lokale
installatie met gecomprimeerd aardgas
(CNG) of vloeibaar aardgas (LNG)
eveneens een mogelijkheid.
Fluxys kan ook de aanvoer van CNG of
LNG faciliteren.
Interesse? Contacteer Fluxys: Ivan
Brysens (02 282 78 08) of Ludo Hanot
(02 282 77 17). n
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Geniet nu van ons ledenvoordeel!
We bieden je nu een uitzonderlijke tegemoetkoming: 15% van
de totale investeringskost (met een maximum van 40.000 euro).
Deze actie is geldig tot 31 december, tenzij het premiefonds is
uitgeput. De tegemoetkoming is beperkt tot het factuurbedrag en
kan het vermelde maximum niet overschrijden.
Via overschakelenopaardgas@fluvius.be kan je de meest actuele
actievoorwaarden aanvragen.
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Diane Schoonhoven

adviseur Klimaat, Energie en Duurzaamheid
diane.schoonhoven@boerenbond.be
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Nieuwe aansluitingen voor bijvoorbeeld glastuinbouwers gebeuren doorgaans op het distributienet van Fluvius.
Voor bedrijven die nabij een aardgasnet gelegen zijn, kan het interessant
zijn om samen met Fluvius te bekijken
of een aansluiting op het aardgasnet
rendabel is.
Medewerkers van Fluvius helpen je om
op maat van jouw bedrijf te berekenen
in hoeveel jaar de investering kan worden terugverdiend.
Interesse? Contacteer Fluvius via overschakelenopaardgas@fluvius.be

ht

Maar de belangrijkste vraag is nog
steeds: is een omschakeling naar aardgas rendabel? Los van het duurzaamheidsaspect was ook het financiële
plaatje zeer belangrijk voor Hans en
Kathleen. “Het grote voordeel is dat je
met aardgas telkens voor een periode
van 3 jaar relatief zeker bent van een
stabiele prijs. Gas wordt immers voor
3 jaar aangekocht op de beurs, waardoor er geen verrassingen zijn zoals bij
de schommelende prijs van stookolie.
We weten dus perfect welke energiekost we moeten doorrekenen in de verkoop van onze producten. Het feit dat
we instapten in een groepsaankoop
van aardgas, maakte dat het verhaal
economisch erg interessant is.” De
mensen van Fluvius berekenden dat
Hans en Kathleen hun investering in
5 à 6 jaar zullen terugverdienen. “En
daarbij moet je in gedachten houden
dat wij een afstand van 500 meter
moesten overbruggen om de leidingen
op privéterrein te voorzien. Als dit voor
ons op zo’n korte tijd terug te verdienen valt, denk ik dat een omschakeling

Fluvius of Fluxys contacteren?

er

De moeite waard?

voor veel bedrijven interessant kan
zijn”, geeft Hans mee. “Het is misschien
even zoeken, maar zodra je goed begeleid wordt kan de overstap vlot gaan.
Ik kan iedereen die interesse heeft
aanraden om zich goed te informeren.”

Bo

 rivéterrein was er een omgevingsverp
gunning nodig. “Maar het voordeel is
dat die binnen de gemeente werd
afgehandeld en de hele procedure dus
vrij vlot ging”, weet Kathleen. “Binnen
de drie maanden was onze vergunning
in orde.”

Interesse in
een nieuwe gas
aansluiting?
Niet elke tuinder is al aangesloten op
het aardgasnet, doorgaans omdat de
kost voor een aardgasaansluiting in
het verleden te hoog lag. In de toekomst maakt wetgeving met betrekking tot luchtkwaliteit het moeilijk
voor tuinders die bijvoorbeeld stoken
op zware stookolie of hout om nog te
voldoen aan luchtkwaliteitsnormen.
Ondertussen werd wel het aardgasnet
sinds 2004 sterk uitgebreid. Daarom
is het de moeite waard om je te
laten informeren over een mogelijke
aansluiting op het aardgasnet. In het
verleden organiseerde Boerenbond
samen met Fluvius en Fluxys al enkele informatieavonden voor personen die eventueel interesse hebben in
een nieuwe aardgasaansluiting. Laat
weten als jij hierin geïnteresseerd
bent. Bij voldoende geïnteresseerde
leden organiseren we opnieuw een
informatieavond.
Laat je interesse weten via
lydia.decuypere@boerenbond.be.

Bij voldoende interesse
organiseren we
een infoavond.

