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‘We hebben de technologie
voor schonere veeteelt, maar
overheid erkent ze niet’
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Bert Hanssens in zijn koeienstal in het West-Vlaamse Wijtschate.

Met een combinatie van technieken kunnen de schadelijke emissies in de veeteelt met
70 tot 80 procent dalen. Maar omdat de overheid niet mee is, blijven de investeringen
achter. 'Eigenlijk verwacht men dat je eerst krimpt om daarna weer te investeren', zegt
de West-Vlaamse landbouwer Bert Hanssens.

D e melkkoeien van landbouwer Bert Hanssens staren ons nieuwsgierig aan wanneer
we de stal met een klein gezelschap binnenwandelen. Hanssens wil ons tonen hoe
hij met verschillende technieken de uitstoot van stikstof en broeikasgassen van
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zijn boerderij in Wijtschate (Heuvelland) aanpakt.

‘Zie je de stalvloer? Daarin zijn gaatjes voorzien om de urine apart af te voeren, zodat die
zich niet vermengt met de vaste mest. Zo vermijden we de vorming van urease, een stof die
de aanmaak van het stikstofrijke ammoniak versnelt. En het is ook beter voor het
dierenwelzijn.’ Ook de vaste mest blijft geen uren liggen, zoals in een klassieke stal vaak het
geval is. De landbouwer haalt zijn smartphone boven en activeert twee grote robots die in
een hoek van de stal stand-by staan. ‘Om het halfuur komt zo’n robot in actie om de mest bij
elkaar te vegen en in de mestput te storten.’

De vloer en de robots zijn twee technieken die
de Vlaamse overheid erkent als ‘ammoniak-
emissiereducerende maatregelen’, waarmee
boeren hun stikstofuitstoot kunnen
terugdringen. Het terugdringen van de emissie
was een voorwaarde die Hanssens kreeg
opgelegd toen hij in 2011 een
milieuvergunning voor 20 jaar kreeg.
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Rode lijst

Behalve in de stallen investeerde hij ook 200.000 euro in de bouw van een ‘pocketvergister’
van het Oost-Vlaamse bedrijf Biolectric. De koeienmest wordt overgepompt naar een
tentvormige vergistingsreactor waarin de uitwerpselen bij een temperatuur van 40 graden
door bacteriën worden afgebroken. Bij dat proces komt methaangas vrij, dat wordt gebruikt
om warmte en elektriciteit op te wekken. In een container naast de reactor huist de
‘energiecentrale’ van de boer, met een vermogen van 33 kilowa�.

LEES MEER

REPORTAGE

Aan het stikstoffront in de
Kempen: ‘Zolang wetgeving
uitblijft, vechten we tegen
spoken’
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De vergistingsreactor en energiecontainer van Biolectric. ©JONAS LAMPENS

Hanssens boekt met de installatie op verschillende manieren winst: hij dekt zijn eigen
energieverbruik, hij kan de overtollige energie verkopen en strijkt daar subsidies voor op, hij
dringt de uitstoot van stikstof en broeikasgassen terug, en het restproduct kan hij gebruiken
om zijn velden te bemesten. Maar jammer genoeg volstaat dat alles niet om zijn boerderij te
mogen openhouden. Ondanks de zware investeringen belandde hij onlangs op de fameuze
rode lijst van boerderijen die te veel stikstof uitstoten.

De Vlaamse stikstofregels, die bekendstaan als de ‘Programmatorische Aanpak Stikstof ’
(PAS), geven uitvoering aan de Europese Natura 2000-richtlijn. Die moet kwetsbare
natuurgebieden beschermen tegen overmatige stikstofdeposities. Omdat zijn boerderij in de
buurt ligt van een 30 hectare groot bosgebied, zijn de regels voor Hanssens extra streng.



Hoewel de regels er pas kwamen nadat hij zijn vergunning had gekregen, kan Hanssens wel
begrip opbrengen voor de bescherming van de
natuur. Maar wat hij niet begrijpt, is dat de
overheid geen rekening houdt met een deel
van zijn inspanningen. ‘Vlaanderen heeft een
lijst opgesteld met technieken die landbouwers
mogen gebruiken om hun emissies terug te
dringen. Maar die PAS-lijst bevat alleen
installaties die in de stal worden geplaatst. De
vergistingsinstallatie staat buiten de stal en telt
dus niet mee. Voor de berekening van mijn
emissies is het alsof die niet bestaat.’

Ook Philippe Jans, de medeoprichter van
Biolectric, is mateloos gefrustreerd door wat hij
bestempelt als onlogische en rigide
regelgeving. ‘We hebben al zo'n 250 installaties
gebouwd. Slechts 50 daarvan staan in België en

daar komen er voorlopig maar weinig bij. Veel boeren willen wel duurzamer worden, maar
de overheid geeft ze de kans niet.’

Waardevolle grondstof

Biolectric ontwikkelde ook een zogenaamde stikstofstripper, een installatie die
ammoniakgas kan halen uit de reeds vergiste mest. Dat gas kan vervolgens worden omgezet
in ammoniumnitraat (NH₄NO₃), een belangrijke component van kunstmest. Strippers halen
de stikstofemissies nog verder omlaag en leveren de boer opnieuw een waardevolle
grondstof op. Maar ze staan niet op de PAS-lijst, en je hebt ook een lokale vergunning nodig
om ze te mogen installeren. De meeste boeren durven er daarom nog niet in investeren.

Dat de combinatie van vergisters en strippers
een nu�ig wapen is in de strijd tegen stikstof
en broeikasgassen, staat nochtans
wetenschappelijk vast. De universiteit van het
Nederlandse Wageningen kwam in een recente
studie tot het besluit dat ze - op voorwaarde
dat er ‘dagverse mest’ gebruikt wordt - de
efficiëntste oplossing vormen die vandaag
beschikbaar is. Ze kunnen de stikstofemissies
met 65 procent terugdringen en de uitstoot van
broeikasgassen zelfs met 83 procent.

Philippe Jans, de medeoprichter van Biolectric. ©JONAS
LAMPENS

Een wetenschappelijk
adviescomité geeft zijn fiat
voor nieuwe technieken in de
landbouw, maar dat comité
laat al sinds 2019 op zich
wachten.



Het gebruik van pocketvergisters en strippers kan worden aangemoedigd door de
installaties op te nemen in de PAS-lijst, maar dat is een werk van lange adem. De aanstelling
door de Vlaamse regering van een wetenschappelijk adviescomité dat nieuwe technieken op
de lijst kan ze�en, laat al sinds 2019 op zich wachten. Net voor de zomer besliste de regering
dat het comité er moet komen, maar het is nog wachten op de concrete benoemingen.

Oppositie

Het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wijst naar het Vlaams
Parlement als verklaring voor de vertraging. ‘De oppositie besloot het dossier ter advies voor
te leggen aan de Raad van State. Dat heeft enige tijd geduurd. Dat betreuren we.’ Het kabinet
zegt dat het comité de werkzaamheden 'dit najaar' zal kunnen herva�en.

Omdat het comité alle nieuwe innovaties ook nog grondig moet testen, vreest de sector dat
nieuwe toepassingen wellicht pas in 2025 op de PAS-lijst komen. Als je rekening houdt met
de nodige vergunningen en de bouwtijd, zullen de meeste installaties ten vroegste in 2026
actief kunnen worden. En dat is te laat, want de huidige emissiedoelstellingen worden al in
2025 opnieuw geëvalueerd, klinkt het. Voor veel boeren is inkrimpen de enige manier om
nog aan de regels te voldoen. ‘Eigenlijk verwacht men dat je eerst krimpt om daarna weer te
investeren. Wie al geïnvesteerd heeft, wordt afgestraft’, zegt Hanssens.

Alles via telefoon of mail

Hij is ook niet te spreken over het gebrek aan
kennis van en begrip voor de problematiek in
de Vlaamse administratie. ‘Ik heb zelfs al eens
de vraag gekregen of we in onze varkensstallen
geen koeien konden houden. En dat komt dan
van de ambtenaren die adviezen moeten geven
aan de overheid. Ik ben gerust bereid om hier
morgen een hele bus ambtenaren rond te

leiden en uitleg te geven. Maar ik krijg die mensen nooit persoonlijk te spreken. Alles gaat
altijd via de telefoon of per mail.’

Op de vraag hoe ze kan garanderen dat boeren nog een realistische mogelijkheid krijgen om
in emissiereductie te investeren, antwoordt Demir dat dat niet haar verantwoordelijkheid is.
Haar taak is wel met zekerheid aan te tonen dat de beloofde reductiepercentages ook
worden gehaald, klinkt het. ‘Een nieuw dieselschandaal (in 2015 kwam aan het licht dat de

BERT HANSSENS
LANDBOUWER

Ik heb zelfs al eens de vraag
gekregen of we in onze
varkensstallen geen koeien
konden houden.



    

autobouwer Volkswagen de resultaten van uitstoo�ests jaren gemanipuleerd had, red.)
moeten we ten allen tijde vermijden. Daarom wordt gewerkt met een onafhankelijk en
wetenschappelijk comité om de technieken te beoordelen.’
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LEES VERDER

De regering staat op het punt een overwinstbelasting voor de energiesector in te voeren voor dit en
volgend jaar. Ze riskeert eerst een juridisch gevecht te moeten leveren.

BELGIË

Hoe de federale regering de jacht op overwinsten opent

De Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM) en Sienna Private Equity (GBL) staan dicht bij de overname
van de Franse bouwpuinverwerker ECT. Het is de eerste keer sinds de boedelscheiding tussen de twee…

DURFKAPITAAL

Eerste gezamenlijke deal voor onafhankelijke Frère-takken

De krapte op de arbeidsmarkt is zo groot dat sollicitanten werkgevers tegen elkaar kunnen uitspelen.
Maar toegeven op je bedrijfswaarden om kandidaten binnen te halen, is geen goed idee, zegt Philip…

GESPONSORDE INHOUD

Hoe kun je als bedrijf kandidaten écht duidelijk maken waar je voor staat?

De stakingen bij de ra�naderijen van TotalEnergies zijn met nog eens 24 uur verlengd. De Franse regering
oefent nochtans almaar meer druk uit om ze te stoppen.

MILIEU & ENERGIE

Stakingen bij TotalEnergies in Frankrijk houden aan

Technologie moet de scheepvaart schoner maken, en als het van Saeed Amidi afhangt, is Antwerpen de
ideale plek om daaraan te werken. De Iraans-Amerikaanse zakenman investeerde met zijn…

INNOVATIE

Techinvesteerder wil van Antwerpen ‘Silicon Valley van de scheepvaart’ maken

De dagenlange staking bij de oliegigant TotalEnergies in Frankrijk zet veel Franse tankstations zonder
brandstof. De tankstations net over de grens in België doen gouden zaken.

MILIEU & ENERGIE

Belgische tankstations profiteren van Franse tekorten

De Vlaamse energieregulator VREG geeft de distributienetbeheerder Fluvius toestemming om hogere
kosten door te rekenen in de energiefactuur. Een gemiddeld Vlaams gezin zal volgend jaar 37 euro meer…

ENERGIEPRIJZEN NETTO

Vlaamse ne�arieven op energiefactuur gaan omhoog
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