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1 Managementsamenvatting 

1.1 Veranderingen binnen de entiteit 
 
De voorbije jaren heeft het Proefbedrijf Pluimveehouderij een flinke reorganisatie ondergaan, wat 
zich geleidelijk aan begint te vormen tot een team dat op elkaar ingespeeld is om toekomstige uit-
dagingen samen aan te gaan. Door de groei van het Proefbedrijf Pluimveehouderij en het binnenha-
len van nieuwe (inter)nationale projecten, werd ervoor gekozen om naast het management te her-
structureren tot een inhoudelijk en een operationeel manager, het team nog verder uit te breiden. 
Dit gebeurde door de aanwerving van 2 technisch deskundigen en een dierenverzorger. De opvolging 
van o.a. het milieumanagementsysteem (MMS) is een taak die verder zal worden opgenomen door 
technisch deskundige Lynn Byns, met ondersteuning van operationeel manager Sofie Cardinaels. Met 
het volgen van de introductiecursus ISO14001 begin november 2019 en de extra ondersteuning van 
het ISO14001-team te Antwerpen, zijn de eerste stappen gezet tot een nauwkeurige opvolging van 
ons MMS.    
Het binnenhalen van de nieuwe projecten draagt ook bij aan de uitstraling van ons bedrijf naar de 
(pluimvee)sector toe. Dit zorgt ervoor dat we bepaalde nieuwigheden implementeren in het bedrijf 
die ook naar de volledige sector toe worden verder verspreid. Op deze manier proberen we dus een 
milieu-invloed uit te werken zowel binnen als buiten het Proefbedrijf.  

1.2 Evolutie milieuprestaties 
 

1.2.1 Overzicht evolutie milieuprestaties 
 

 
Milieuaspect Indicator Doel Referentie-

jaar 
Evolutie t.o.v. 
referentiejaar 

Klimaat en energie     
Netto broeikasgasuit-
stoot laatste meting 
(20161) 

138337 ton CO2-
eq (2016) 

Naar 0 in 2020 2008 – 35,7 % 

Warmteverbruik 653.248,50 kWh  2015 – 9,7 % 
Elektriciteitsverbruik 379.980.20 kWh  2018 – 9,3 % 
Hernieuwbare energie 
(PV panelen, zonneboi-
lers) 

nvt Aansluiting zonnepanelen op het net = januari 
2020 

Water     
Waterverbruik 6.008,21 m³ geen 2017 + 7,1 % 
Aandeel hemelwater 2,40 %    
Papier     
Papierverbruik intern 
(printers en copycenter) 

35.500 vellen  2016 –51,8 x % 

Papierverbruik extern 
(drukkers) 

2200 vellen  2018 – 94,4 % 

Afval     
Totaal Afval volume 21,8 ton Min. 20% 2016 – 34,7 % 
Aandeel restafval 8,58 % onbekend   
Gebouw en wagens     
                                           
1 Nog geen rapport beschikbaar van 2018 
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Duurzaamheidsscore 
patrimonium entiteit2 

43 % (2017) 
 

 2014 + 2% 

Ecoscore wagenpark 
(gemiddelde en gewo-
gen gemiddelde) 

44 
 

 2015  0% 

Eigen werking     
Aantal duurzame onder-
zoeken pluimvee  

8  / nvt 

     

1.2.2 Toelichting evolutie milieuprestaties 
 

• Het gestegen waterverbruik is te wijten aan een striktere bedrijfshygiëne op de werkvloer. De 
waterleidingen bij zowel de vlees –als de legkippenstallen worden op een regelmatigere basis 
gespoeld om zo verontreiniging van het drinkwater tegen te gaan. Het meer frequent spoelen 
is, vnl. in de legkippenstallen, opgelegd vanwege de toediening van verscheidene supplemen-
ten via het drinkwater in het kader van diverse proeven. 

• Het gedaalde warmteverbruik zal vnl. toe te schrijven zijn aan de situering van de rondes 
vleeskuikens in de loop van 2019. 

• Het gedaalde elektriciteitsverbruik in 2019 is een eerste resultaat van de implementatie van 
de zonnepanelen in december. Dat in combinatie met de zachte winter, die ervoor gezorgd 
heeft dat er minder bij verwarmd moest worden voor de mestbandbeluchting.  

• Het gedaalde papierverbruik extern kan toegeschreven worden aan de milieubewuste keuze 
om nieuwsbrieven en mededelingen niet meer op papier te bezorgen aan de sector. Deze zijn 
allemaal digitaal te verkrijgen via verschillende kanalen (mail, website, social media,…).  

• Voorbeelden duurzame onderzoeken: Kuikemis, OVAM reinigingswater, LegLanger, MiteCon-
trol, MitePrevent, Demo Drinkwater, Enerpedia, I-4-1-Health. 

1.3 Evaluatie werking systeem  
 

1.3.1 Overzicht evaluatie werking systeem 
 
Systeemaspect OK/NOK  

of aantal 
PLAN – Context en planning  
Omgevingsanalyse geactualiseerd  OK 
Milieuaspectenanalyse geactualiseerd OK 
Risico’s en kansen geactualiseerd OK 
Doelstellingen up to date OK 
DO – Uitvoering  
Inventaris machines en toestellen geactualiseerd NOK 
Inventaris gevaarlijke producten geactualiseerd OK 
Noodoefening uitgevoerd OK  
Opgeloste opmerkingen noodoefening jaar -1 nvt 
Aantal (bijna) milieu-incidenten 1 
Contractors geregistreerd en opgeleid (werkinstructie) NOK 
Aantal duurzame evenementen (volgens gids) NOK3 
DO - Gedocumenteerd systeem  
                                           
2 Moet nog geactualiseerd worden 
3 Nog niet geactualiseerd, terug op te starten 
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Milieuveiligheidsregels voor Contractors actueel OK 
VoorkomenSorterenAfval actueel OK 
WatDoenBijBrandMedewerkers_evacuatieverantw. actueel OK 
WatDoenBijBrandMedewerkers_brandpiket. actueel OK 
WatDoenBrandBezoekers actueel OK 
WatDoenBrandMedewerkers_stallen actueel OK 
WatDoenBrandMedewerkers_voorbouw OK 
WatDoenOngevallen_kort actueel OK 
WatDoenOngevallen actueel OK 
WatDoenBrandOntploffingNucleair actueel OK 
Omgaan met Gevaarlijke Producten actueel OK 
Omgaan met gassen actueel OK 
DO - Vorming en onthaal  
Aantal nieuwe medewerkers die ISO 14001 onthaal kregen 1x OK  
Vormingsuren milieu en preventie 11 
DO – Communicatie  
Milieusensibilisatie-acties personeel en bezoekers 2 
* Persberichten met verwijzing naar milieuprestaties OK 
Nutsvoorzieningen: kosten  
Water 9.980,63 euro excl. BTW 
Elektriciteit 42.089,50 euro excl. BTW 
Gas 20.548,09 euro excl. BTW 
Kosten afval  
SUEZ Gevaarlijk afval (vnl. ihkv MiteControl) 323,26 euro excl. BTW 
SUEZ Allerlei: restafval, papier & karton, PMD 1412,27 euro excl. BTW 
SUEZ Glas 82,20 euro excl. BTW 
RENDAC Kadavers 784,08 euro excl. BTW 
OP DE BEECK Groenafval 814,51 euro excl. BTW 
CHECK - Audits en opvolging   
Wettelijke keuringen eigenaar 75 % 
Wettelijke keuringen gebruiker 77 % 
Aantal NC’s audits en milieurondgangen 2019 4 
Aantal opgeloste NC’s en VV’s 2019 0 
Aantal opgeloste knelpunten vorige beoordelingen  Zie punt 4 
Aantal NC’s en VV’s thema gevaarlijke producten 0 
Aantal milieuklachten, aanmaningen, PV’s … 0 
ACT   
Beoordelingsverslag tijdig afgewerkt (31 mrt) NOK (Corona) 
Voor APB’s en EVAPs: Beoordelingsverslag als bijlage voor 
jaarrapport bestuursorganen doorgegeven aan stafdienst 
departement 

OK 

 
* Persberichten met verwijzing naar milieuprestaties: 

12.06.2019 “Onderzoek naar belangrijke, actuele thema's bij legkippen” 
09.08.2019 “Kwaliteit verschillende waterbronnen in kaart gebracht” 

 

1.3.2 Toelichting evaluatie werking systeem 
 

• Milieusensibilisatie-acties personeel en bezoekers: 
o Duurzame evenementen:  
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 3 sectordagen 
 2 studiedagen leg (MiteControl) 
 2 meetings MiteControl 
 3 sectordagen: water 

o Operationeel personeel: 
 Brand: milieu-incident + genomen voorzorgsmaatregelen 
 Scheiden van vervallen bussen inkt van de lege bussen ontsmettingsmiddelen, 

reinigingsmiddelen ed.  
 

2 Status actiepunten vorige beoordeling 

AP nr. Wie Omschrijving Deadline Status 
13PV0304 Kris Onderzoek naar energie-efficiënt 

ventileren en verwarmen van vlees-
kuikenstallen 

1/1/2020 OK 

13PV0307 Kris Project waarbij wordt gedemon-
streerd hoe varkens kunnen worden 
opgevolgd in de stal via geluids-
technologie in de stal om gezond-
heidsproblemen vroegtijdig vast te 
stellen en antibioticagebruik te ver-
lagen 

31/7/2019 OK 

13PV0311 Nathalie I-4-1-Health: Ontwikkeling van in-
novatieve tools om infectieziekten 
te voorkomen en antibioticaresis-
tentie te bestrijden (humane, var-
kens- en pluimveesector) 

31/12/2019 OK 

19PV0101 Peter  Demo water: hergebruik van re-
genwater als drinkwater voor de 
vleeskuikens 

31/12/2020 75 % af-
gewerkt 

19PV0102 Kris/Iris/Peter VLAIO Kuikemis: NH3-
emissiemetingen uitvoeren met het 
oog op een reductie in emissies via 
management en ventilatie 

31/12/2021 50% afge-
werkt 

19PV103 Ine Vlaio Leglanger: langer aanhouden 
van leghennen 
 

31/12/2021 25% afge-
werkt 

19PV104 Nathalie/Eva Interreg MiteControl: verantwoorde 
bestrijding van Dermanysus 
 

1/4/2022 25% afge-
werkt 

19PV105 Ine Demo Miteprevent: verantwoorde 
bestrijding van Dermanysus 
 

31/12/2020 25% afge-
werkt 

19PV106 Peter Enerpedia: mogelijkheden tot ener-
giebesparingen in de landbouw 
 

31/12/2020 75% afge-
werkt 

19PV203 Els watermeters intern checken en la-
ten corrigeren door Wim Van Acker 
in Elyse 
 

30/6/2019 OK 



   
 

VE_PV_BeoordelingMMS_2019.docx 
proceseigenaar : / 
gelinkt aan:  

datum: 27-03-2020 
versie: 0.1   6 van 12 

 

AP nr. Wie Omschrijving Deadline Status 
19PV204 Lynn Taakverdeling keuringen opstellen 30/9/2019 50% afge-

werkt 
19PV205 Lynn ISO-werkgroep oprichten (3-

maandelijks overleg) 
30/9/2019 Nog te 

starten 
19PV206 Peter Nagaan op welke manier waterge-

bruik PAD-cooling kan aangepast 
worden 

31/12/2020 Nog te 
starten 

19PV207 Sofie Inplannen noodoefening 30/10/2019 OK 
19PV208 Sofie Voorzien spaarkranen bij defecte 

kranen 
31/12/2025 Nog te 

starten 
19PV209 Lynn Nagaan mogelijkheid bloemenweide 31/12/2021 Nog te 

starten 
19PV210 Sofie Mogelijkheid uitbreiding rietveld 

voor reinigingswater stallen 
31/12/2020 25% afge-

werkt 
19PV211 Lynn Scheiden plastic afval 31/12/2020 75% afge-

werkt 
 
De projecten die lopen worden afgewerkt volgens de vooropgestelde einddoelstellingen. Door de in-
vloed van de vogelgriep zijn enkele projecten verlengd en zal ook de vooropgestelde einddatum ach-
teruitschuiven. Dit geldt voor de projecten opgenomen in AP 19PV103; 19PV104 en 19PV105. 
 
Verder hadden we enkele operationele actiepunten vooropgesteld. Hier werd dit jaar vooral ingezet 
op een nieuwe opstart voor de ISO-werking. Door het personeelstekort hebben we dit in 2019 niet 
volledig kunnen opnemen. Maar hier werd in 2020 wel een enorme inhaalbeweging gemaakt. Lynn 
Byns is intussen volledig ingewerkt en neemt de opvolging verder op. 
 

3 Van analyse naar actie 

 

Omgevingsanalyse
Milieuaspectenanalyse

Wetgeving

Wat zijn prioriteiten? 
Waaraan dit jaar werken?
-> Risico's en Kansen

Actie!
Doelstellingen of 

maatregelen (in BBC, in 
Ultimo, in eigen 
opvolging....) 
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3.1 Omgevingsanalyse (context) 
3.1.1 Interne en externe tendensen en uitdagingen 

 
Het blijft een opmerkelijke  tendens dat er steeds meer kleine pluimveebedrijven beslissen om de 
boeken toe te doen. Hier tegenover staat dan wel dat de schaalvergroting op pluimveebedrijven op-
vallend is, dit zowel voor de legkippen- als de braadkippenbedrijven. Gezien de bestaande bedrijven 
steeds sneller uitbreiden, is het voor ons als Proefbedrijf des te belangrijker om de pluimveesector te 
ondersteunen in een efficiënt management waarbij de productie van duurzaam kippenvlees en –
eieren centraal staat.  
De dag van vandaag worden landbouwers regelmatig geconfronteerd met verschillende milieumaat-
regelen die getroffen moeten worden. Denk alleen al maar aan de steeds strenger wordende bemes-
tingsnormen, de registratie van het antibioticagebruik, het kader rond geur- en geluidsoverlast, 
maar ook andere emissienormen zoals fijn stof en ammoniak. Als Proefbedrijf vinden wij het dan ook 
belangrijk dat er ingezet wordt op de bewustwording van de impact van landbouwactiviteiten op het 
milieu en leefomgeving. Dit trachten we dan ook via de verschillende lopende projecten naar voren 
te schuiven.  
 
Om voldoende financiering te vinden voor een correcte uitvoering van de onderzoeksvragen, moet 
de organisatie inzetten op projectfinanciering. Het is voor ons als Proefbedrijf een blijvende uitdaging 
om in te spelen op de vragen van zowel producent als consument. We streven er dan ook naar om 
de consument terug dichter bij de landbouwproducent te brengen – “weet wat je eet”! 
 
Wanneer we kijken naar de laatste jaren, heeft het Proefbedrijf grote stappen vooruit gezet om ook 
het belangrijke milieuaspect in de verf te zetten. Hieronder enkele van onze lopende projecten: 

• Allereerst is er hard ingespeeld op o.a. de reductie van emissies. Via het project Kuikemis 
zijn er reeds verschillende NH3-emissiemetingen uitgevoerd in onze stallen waarvan de eer-
ste resultaten momenteel verwerkt worden door het ILVO. De dag van vandaag wordt er in-
gezet op een uitbreiding van dit project om praktijkonderzoek te kunnen doen rond emissie 
van fijn stof en geur.  

• Een tweede belangrijk project is Vlaanderen Circulair. Hierbij wordt nagegaan of het spoel-
water bij vleeskippen, wat momenteel wordt aanzien als mengmest, efficiënter gebruikt kan 
worden door het in te zetten voor de kweek van algen. Deze algen zouden dan op hun beurt 
verwerkt kunnen worden in het voeder van de vleeskippen.   

• Een 3de project is VLAIO LegLanger, waarbij wordt gedoeld op het langer aanhouden van 
leghennen tot 100 weken. Hier hangt een vermindering van grondstoffen –en energieverbruik 
aan vast door een beter dier –en stalmanagement én een verhoogde productie, gezien de 
hennen langer eieren zullen kunnen produceren. 

 
Naast de investering van het leggen van zonnepanelen in samenwerking met de Provincie, wordt er 
intern nog steeds onderzoek gedaan naar hoe we het elektriciteits- en gasverbruik kunnen doen da-
len in de dagelijkse werking van de stallen. Hierbij hebben we opgemerkt dat het aanhouden van 
lagere temperatuurcurves in de vleeskippenstallen, geen invloed heeft op het verloop van de ronde. 
Dit zal binnenkort ook gecommuniceerd worden naar de sector toe. 
 
Als laatste punt, vinden we het belangrijk dat we als Proefbedrijf nauw on contact staan met de sec-
tor. Zowel onderzoekers als technisch deskundigen zullen daarom vaker aanwezig zijn op bedrijven 
om lopende projecten sneller te implementeren in de pluimveesector. Daarnaast zijn we in samen-
werking met de communicatieverantwoordelijke op zoek naar werkbare en makkelijke communica-
tiekanalen voor de landbouwsector om onze bekendheid en ons bereik groter te maken. 
 
Link naar omgevingsanalyse \\ISO\iso14001\DESE\PV\1_PLAN_Omgevingsanalyse  

file://ISO/iso14001/DESE/PV/1_PLAN_Omgevingsanalyse
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3.1.2 Stakeholdersanalyse 
 
Voor het Proefbedrijf Pluimveehouderij zijn de belangrijkste stakeholders de volgende:  

• Pluimveehouders 
• Sectororganisaties 
• Brede pluimveesector 
• Federale en Vlaamse overheidsdiensten  
• Andere onderzoeksinstellingen en universiteiten 
• Studenten in landbouwopleidingen 

Aangezien het verkrijgen en behouden van vergunningen gebonden is aan verscheidene milieuver-
eisten, zijn er van al deze stakeholders terechte verwachtingen rond het onderzoek naar milieu-
gerelateerde zaken. 
 
De kennis die we opbouwen rond duurzame voeding, dierenwelzijn –en gezondheid en milieuvrijwa-
ring, wordt gedeeld met de nationale en internationale pluimveesector. Met het praktijkgericht on-
derzoek dat we voeren, trachten we optimaal in te spelen op de vragen van de maatschappij. 
 

3.2 Milieuaspectenanalyse 
 
Link naar milieuaspectenanalyse:  
..\..\1_PLAN_Milieu_aspectenanalyse\F_PV_Milieuaspectenanalyse.xlsx 
 
Significant milieuaspect 
(risico/kans) 

Actie: doelstelling of maatregel die hieraan gekoppeld 
is (kans) 

1 Waterverbruik stallen 19PV0101: “Demo water: hergebruik van regenwater als 
drinkwater voor de vleeskuikens”  

2 Afval stallen: spoelwater 20PV0103: “Vlaanderen Circulair: hergebruiken kuiswater – 
hierop algen kweken voor verwerking in voeder VLK” 

3 Afval 19PV0211: gescheiden ophaling van zachte en harde plastiek 
= in aanvraag bij SUEZ 

4 Afval  20PV0206: Aparte ophaling eierafval (= cat 2) is sinds 2019 
vereist door OVAM uit. Afval wordt door Rendac apart opge-
haald maar gedegradeerd naar afval cat 1. Mogelijkheden 
bekijken om dit afval toch te verwerken in bvb. petfoodindu-
strie. 

5 Luchtemissie 19PV0102: "Kuikemis: door managementmaatregelen op 
vlak van voeding, inrichting en/of ventilatie, NH3 emissies 
reduceren" 

6 Grondstoffenverbruik 19PV0103: “VLAIO LegLanger: het langer aanhouden van 
leghennen tot 100 weken. Hier hangt een vermindering van 
grondstoffen –en energieverbruik aan vast door een beter 
dier –en stal-management én een verhoogde productie, ge-
zien de hennen langer eieren zullen kunnen produceren." 

7 Brandstofver-
bruik/luchtemissie 

20PV0205: Inrichting van een Skype-ruimte op het Proefbe-
drijf om dienstreizen uit te sparen 
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3.3 Risico’s en kansen 
 

Risico’s/kansen Actie: doelstellingen of maatregelen om dit 
aan te pakken (binnen of buiten het MMS) 

RISICO 1:  
Verhoging drinkwaterverbruik  

Momenteel is er te weinig aan capaciteit om alle 
vleeskippenstallen te bevoorraden van regenwa-
ter (cfr. 19PV0101: “Demo water: hergebruik van 
regenwater als drinkwater voor de vleeskui-
kens”.). Daarnaast stelt zich het probleem dat 
door projectwerking met andere partners (der-
den), vaak ook vereist wordt leidingwater in te 
zetten als drinkwater voor de vleeskippen.  

RISICO 2:  
20PV0206: Aparte ophaling eierafval, 
mogelijkheden bekijken om dit afval 
toch te verwerken in bvb. petfoodindu-
strie. 

Doordat de afzet van eierafval op weekbasis in de 
eerste levensmaanden van de hennen nog vrij 
klein is (goede schaalkwaliteit), kan het zijn dat 
de kosten van ophaling en verwerking als cat 2-
materiaal niet opwegen tegen onmiddellijke ver-
nietiging zoals momenteel bij Rendac gebeurt. 

RISICO 3:  
19PV0103: “VLAIO LegLanger: het lan-
ger aanhouden van leghennen tot 100 
weken.  

Struikelblok is het kunnen voorspellen van het 
belangrijke kantelpunt waarin de schaalkwaliteit 
zienderogen verslechterd. Dit kan invloed hebben 
op de dagelijkse sortering van de eieren, alsook 
de eierprijs (herwaardering tot 2de keus eieren).  

KANS 1:  
20PV0205: Inrichting van een Skype-
ruimte op het Proefbedrijf om dienst-
reizen uit te sparen 
 

Met de implementatie van Skype for Business in 
het najaar van 2019, is ook de drempel voor te-
lewerk een groot stuk verlaagd. Collega’s zijn 
makkelijker bereikbaar en kunnen zelfs presenta-
ties geven op afstand.  

KANS 2:  
19PV0102: "Kuikemis: door manage-
mentmaatregelen op vlak van voeding, 
inrichting en/of ventilatie, NH3 emis-
sies reduceren" 

Nu volop resultaten verwerkt worden rondom het 
meten van ammoniakemissies, is er ook ruimte 
om de milieuproblematiek rond fijn stof en geur 
aan te kaarten binnen de pluimveesector.  

3.4 Milieudoelstellingen  
 

3.4.1 Doelstellingen entiteit 

3.4.1.1 Doelstelling Proefbedrijf Pluimveehouderij 
De opvolging van het MMS is ondertussen terug opgenomen binnen het Proefbedrijf. Er is hard ge-
werkt om hierin een inhaalmanoeuvre te doen om zoveel als mogelijk op punt te hebben. Deson-
danks er zeker nog een aantal zaken aangepakt moeten worden, hebben we op korte termijn toch al 
een mooie basis waarop we de komende jaren verder kunnen bouwen.  
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De milieubewustwording onder de collega’s is één van de belangrijke aspecten die dit jaar verder 
uitgewerkt zullen worden. Dit gaan we trachten te doen door een heldere communicatie en interac-
tieve samenwerking rondom de lopende milieu-gerelateerde projecten.  
 
Naast de bewustwording bij de collega’s is het uiteraard van groot belang om ook de pluimveesector, 
zowel nationaal als internationaal, te bereiken met aantoonbare cijfers en gegevens om bedrijfspro-
cessen te blijven optimaliseren op vlak van een positieve milieu-impact.  
 

3.4.2 Algemene, provinciale doelstellingen 

3.4.2.1  Bijdragen aan ‘Klimaatneutrale organisatie tegen eind 2020’ 
Link naar doelstelling:..\..\1_PLAN_Actieplannen_milieu_preventie\F_PV_Milieudoelstellingen.xlsx 
 

3.4.2.2 100% Duurzaam Aankopen tegen eind 2020  
Link naar doelstelling:..\..\1_PLAN_Actieplannen_milieu_preventie\F_PV_Milieudoelstellingen.xlsx 
 

3.4.2.3 Bijdragen aan ‘Klimaatplan 2030 – grondgebied provincie’  
 
Deze doelstelling is de opvolger van de doelstelling “klimaatneutrale organisatie”, die eind 2020 af-
loopt. De scope wordt uitgebreid van acties in de eigen organisatie naar acties op niveau van het 
grondgebied, inclusief klimaatadaptatie. 
 
Het nieuwe provinciale klimaatplan 2030 wordt opgemaakt door een dienstoverschrijdende, provin-
ciebrede werkgroep. De werkgroep zal gezamenlijk de scope scherp stellen en doelstellingen en indi-
catoren bepalen. Tegen 1 januari 2021 is het nieuwe klimaatplan 2030 afgewerkt en gaat de uitvoe-
ring van start. 
 
Uitgangspunten: het klimaatplan 2030 gaat zowel over mitigatie (de vermindering van onze uitstoot) 
als over adaptatie (aanpassing aan een veranderend klimaat). Zowel acties in de eigen organisatie 
(eigen gebouwen, personeel ...) als acties op niveau van het grondgebied (waar we in interactie tre-
den met externe klanten, gemeenten, …) kunnen opgenomen worden. De focus ligt wel op zaken 
waar de provincie directe of afdwingbare controle heeft. Ook de B2B-ondersteuning (van Bestuur 
naar Bestuur) is een leidend principe.  
 
Ook wij als Proefbedrijf zetten ons steeds meer in om naar een klimaatneutrale organisatie toe te 
werken. Zo werken wij reeds samen met verscheidene firma’s via een raamcontract met de Provin-
cie. Op deze manier krijgen wij de zekerheid dat de gedachtegang van de externe firma’s overeen-
komst met de milieugerichte mindset waar we als Provincie achter staan.  
Naast de installatie van onze zonnepanelen, zorgen ook volgende initiatieven ervoor dat wij ons 
steentje kunnen bijdragen aan een klimaatneutrale organisatie:  

• Digitalisering nieuwsbrieven en mededelingen 
• Digitalisering administratieve documenten 
• Nuttiging kraantjeswater door ons personeel 
• Niet-chemische bestrijdingsmethode ongediertebestrijding 
• Invoering vergaderingen via Skype / aanmoediging telewerken  

Het klimaatplan 2030 dat vanaf 1/1/2021 in voege zal treden, zal ook door ons opgenomen en op-
gevolgd worden binnen de dagelijkse werking van het bedrijf.  
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3.4.2.4 Provinciaal biodiversiteitsbeleid maximaal inbedden in de eigen werking 
 
Het provinciale biodiversiteitsbeleid is momenteel al gedeeltelijk geïntegreerd in het milieumanage-
mentsysteem. De opmaak of uitvoering van natuur- of bosbeheerplannen is bij verschillende entitei-
ten opgenomen als milieudoelstelling. Waar nodig willen we de opvolging nog verder integreren in de 
PDCA-cirkel (PLAN-DO-CHECK-ACT) en in de instrumenten en communicatiekanalen van het Milieu-
ManagementSysteem. Daarnaast zal het biodiversiteitsbeleid worden verbreed naar alle relevante 
diensten die kunnen bijdragen vanuit wetgevende of beleidstaken, ook zonder beheerplan.  
 
Hoe pakt de provincie dit aan?  
Tegen 2024 wil de provincie het biodiversiteitsbeleid volledig inbedden in de organisatie. In de Pro-
vinciale Beoordeling MMS 2017 werd een actieplan voorgesteld, met een aanpak en timing op maat 
van diverse betrokken entiteiten en diensten. Dit zal vanuit de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbe-
leid (DMN) i.s.m. de betrokken entiteiten en centrale diensten uitgewerkt worden. Bij alle relevante 
entiteiten en centrale diensten (zie deze lijst) zal een eigen doelstelling opgestart worden om het 
biodiversiteitsbeleid in ISO 14001 te borgen. 
 
Bij onze entiteit werken we niet officieel mee aan het biodiversiteitsbeleid zoals hierboven omschre-
ven, maar wel zijn we van plan om enkele ideeën verder uit te werken rond biodiversiteit op lange 
termijn. Als verrijking van de biodiversiteit zouden we graag een bloemenweide aanleggen. Daar-
naast denken we aan het maken van een insectenhotel om de bestuiving te verbeteren. (cfr. 
19PV0210) 

4 Audits en milieurondgangen 

Het voorbije jaar hebben we verscheidene audits tot een goed einde gebracht. Allereerst is er de 
jaarlijkse Belplume audit waar we met glans geslaagd waren, zowel voor het braadkippengedeelte 
als dit voor de leghennen. Één werkpuntje: indien er storingen zijn aan de eierprinter, moet dit ook 
steeds gecommuniceerd worden aan  Belplume in het kader van traceerbaarheid. Dit puntje is reeds 
aangehaald tijdens meerdere werkoverleggen met de dierenverzorgers. Alle nodige personeelsleden 
zijn dus op de hoogte van dit werkpunt; het operationele team volgt verder op.   
 
Ook het verslag van de brandinspectie was positief. Wel werden ons enkele aandachtspunten mee-
gegeven om de algemene brandbestrijding op het Proefbedrijf nog te optimaliseren, zoals bvb. het 
centraliseren van op te laden machinerie in de stallen, branddetectie in de voorbouw uitbreiden naar 
het labolokaal 1ste verdieping,… De aandachtspunten worden verder mee opgenomen door het ope-
rationele team van het Proefbedrijf.  
 
Tijdens onze 3-jaarlijkse GPBV-audit kwamen er heel wat positieve punten naar boven maar merk-
ten we ook op dat er nog enkele pijnpunten aan te pakken zijn binnen het Proefbedrijf. Één daarvan 
was het milieumanagementsysteem, waar we toen nog niet konden aantonen dat er een nauwgezet-
te opvolging is. Hierbij is de recente omschakeling in management aangekaart en daarnaast de 
nieuwe aanwervingen van technisch deskundigen. Verder blijken uit het resultaat van bemonsterin-
gen, onze IBA’s niet volledig naar behoren te werken. Ondertussen worden de nodige stappen ge-
nomen om te onderzoeken wat de reden is van het slecht functioneren, dit i.s.m. het Departement 
Leefmilieu.  
 
De 4de en laatste audit van het afgelopen jaar, was de P&B audit. Ook hier slechts enkele kleine 
opmerkingen, zoals o.a. ophangsystemen voorzien voor borstels ed., regelmatige controle noodver-
lichting,… 
 

file://ISO/iso14001$/_Milieu_Management_Systeem/4_ACT_Beoordeling/VE_ALG_BeoordelingMMSProvincie_2017.docx
file://ISO/iso14001$/_Milieu_Management_Systeem/4_ACT_Beoordeling/VE_ALG_BeoordelingMMSProvincie_2017.docx
file://ISO/iso14001$/_Milieu_Management_Systeem/1_PLAN_Beleid_Doelstellingen/F_ALG_OverzichtDoelstellingenActieplannen_Biodiversiteit.xlsx
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We kunnen hieruit besluiten dat we het afgelopen jaar heel hard gewerkt hebben aan het bekomen 
van een goed georganiseerd en functionerend bedrijf.  

5 Actiepunten beoordeling 

 
AP nr. Wie Omschrijving Deadline Opvolging: waar 
 Jimmy     

Vermeulen 
Vervangen kapotte verlich-
ting stallen  LED-
verlichting 

31/12/2020 ISO doelstellingentabel in 
Excel – 20PV0207 

 Sofie        
Cardinaels 

Aftoetsen of kuiswater van 
de vleeskippenstallen ge-
reinigd kan worden via het 
rietveld 

31/12/2020 ISO doelstellingentabel in 
Excel – 19PV0210 

 Lynn Byns Optimalisatie IBA’s moge-
lijk?  

31/12/2020 ISO doelstellingentabel in 
Excel - 20PV0208 

 Iris van    
Dosselaer 

Verdere opvolging van lo-
pende projecten i.h.k.v. 
milieu-doelstellingen (zie 
Doelstellingen & Acties 19-
PV-01 INH) 

31/12/2020 ISO doelstellingentabel in 
Excel – tabblad “19-PV-01 
INH” 

 Lynn Byns Scheiden plastiek afval 
(hard & zacht plastiek) 

31/12/2020 ISO doelstellingentabel in 
Excel – 19PV0211 
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