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1 Samenvatting: overzicht ISO 14001-indicatoren  

1.1 Evolutie milieuprestaties 

 

Milieuaspect: naam indica-

tor 

Meetwaarde  Streefwaarde1 Referen-

tiejaar2 

Evolutie t.o.v. 

referentiejaar3 

Klimaat en energie     

Netto broeikasgasuitstoot 

laatste meting (2018) 

774.192 kg CO2-

eq  

Compensatie 

vanaf 20204 

2008 + 151 % 

Broeikasgasuitstoot per koe 16 538.63 kg CO2-
eq 

 

   

Warmteverbruik 143 039.12 kWh  2013 + 16% 

Warmteverbruik per graaddag 95.99  2013 + 65.93 % 

Elektriciteitsverbruik 308 724.4 kWh  2010 +228% 

Hernieuwbare energie (PV 

panelen, zonneboilers) 

80 470.85 kWh   2019 + 54.14% 

Aandeel HE 26 % 13 % tegen 

2020 

2019 +3% 

Water     

Waterverbruik 5 128.66m³  2012 +261% 

Papier     

Papierverbruik intern (prin-

ters en copycenter) 

23 020 vellen  2012 –79 % 

Papierverbruik extern (druk-
kers) 

0 vellen  2016 –100 % 

Afval     

Totaal Afval volume  9.357ton  2012 –36.05% 

Aandeel restafval 30.57 % 40% 2012 Behaald 

(vul aan…)     

Gebouw en wagens     

Duurzaamheidsscore patri-

monium entiteit 

82% 

 

 2014 + 5 % 

Ecoscore wagenpark (gemid-

delde en gewogen gemiddel-
de) 

56 

 

 2012 + 19 % 

 
1 Indien een provinciaal doel of streefwaarde aanwezig, is dit hier ingevuld. Heeft je entiteit een ei-

gen milieudoel voor een bepaald thema? Vul dan het doelpercentage in (bv 10% in kolom 3) en pas 

het referentiejaar aan in kolom 4 (bv tov voorgaande jaar). 
2 Eerste jaar met zo goed als alle gegevens is hier ingevuld. Mag aangepast worden naar zelf geko-

zen referentiejaar (bv voorgaande jaar, of referentiejaar eigen milieudoelstelling). 
3 Vergelijk de waarde van dit jaar met de waarde in het referentiejaar en vul het verschil (in percen-

tage) in. Je kan hiervoor de ‘procentberekenaar’ onderaan op het tabblad ‘milieuprestaties’ van de 

ISO 14001-kalender gebruiken. Kleur groen of rood (verbetering of verslechtering prestatie). 
 
4 Resterende uitstoot wordt gecompenseerd voor volledige provincie vanaf eind 2020 

file://///ISO/iso14001/_Milieu_Management_Systeem/ISO14001Kalender_Entiteiten.xlsx
file://///ISO/iso14001/_Milieu_Management_Systeem/ISO14001Kalender_Entiteiten.xlsx
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Doelstellingen      

Bijdragen aan 'Tegen 2030 
als organisatie klimaat-

neutraal zijn' 

75% afgewerkt    

Bijdragen aan provinciaal 
Biodiversiteitsbeleid 

 

75% afgewerkt    

Praktijkonderzoek uitvoe-
ren naar onkruidbestijding 

binnen IPM richtlijnen 
 

100% afgewerkt   Behaald 

Verder inzetten op kring-

looplandbouw 
 

100% afgewerkt   Behaald 

 
Bespreking 

 

Als je naar de verbruiken kijkt in 2020 tov van voorgaande jaren dan zie je een stijging van elektrici-
teits- en waterverbruik en de uitstoot van broeikasgassen. 

 
 

De oorzaak is 2-ledig. 

Enerzijds zitten we met ons bedrijf nog steeds in de groeifase. In 2020 hadden we gemiddeld 88 
melkkoeien, en bijhorend jongvee. We hebben de intentie om verder te groeien tot 100 à 130 melk-

koeien. Dit is nodig om sneller en meer betrouwbare resultaten te kunnen genereren (beslissing vol-

gend uit het strategisch bedrijfsplan). 
 

 
Anderzijds hadden we te maken met kinderziektes gekoppeld aan nieuwe infrastructuur. We hebben 

een nieuw gebouw voor educatie en leslokalen voor landbouwscholen, evenals burelen voor het per-

soneel. In 2019 werd deze nieuwe infrastructuur in gebruik genomen. Het instellen van de verwar-
ming en ventilatie loopt echter niet van een leien dak. De warmtepomp valt geregeld uit waardoor er 

met brandstof verwarmd wordt in het nieuwe gedeelte. Ook zijn er een aantal technische problemen 
vastgesteld bij de ventilatie. In 2021 wordt dit kort opgevolgd, samen met DIN zodat de installaties 

optimaler kunnen functioneren en bijgevolg de verbruiken (brandstof en elektriciteit) kunnen dalen. 

 
Om het elektriciteitsverbruik onder controle te krijgen en een beter inzicht in de grootverbruikers, 

wordt er in 2021 door Thomas More een energiescan uitgevoerd. 

 
Het waterverbruik blijft ook verder stijgen op de Hooibeekhoeve. Momenteel hebben we geen be-

trouwbare zuiveringstechniek om regenwater te zuiveren. In 2021 gaat het LIFE project ACLIMA van 
start. Binnen dit project zal het waterverbruik opgevolgd worden en zal er gezocht worden naar een 

duurzame zuivering voor het regenwater. Wanneer het regenwater terug optimaal ingezet kan wor-

den, zal ook het waterverbruik opnieuw dalen. 
 

1.2 Evaluatie werking systeem  

 

Systeemaspect OK/NOK  
of aantal 

PLAN – Context en planning  

Omgevingsanalyse geactualiseerd OK 
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Milieuaspectenanalyse geactualiseerd OK 

Risico’s en kansen geactualiseerd OK 

Doelstellingen up to date OK 

DO – Uitvoering  

Inventaris machines en toestellen geactualiseerd OK 

Inventaris gevaarlijke producten geactualiseerd OK 

Noodoefening uitgevoerd NOK 

Opgeloste opmerkingen noodoefening jaar -1 3/3 

Aantal (bijna) milieu-incidenten 0 

Contractors geregistreerd en geïnformeerd (via werkinstructie) 100%, OK 

Aantal duurzame evenementen (volgens gids) 2/2, OK 

DO - Gedocumenteerd systeem: werkinstructies milieu  

Milieuveiligheidsregels voor Contractors actueel OK 

Voorkomen en Sorteren Afval actueel OK 

Wat Doen Bij Brand - Medewerkers actueel OK 

Wat Doen Bij Brand en Ontploffing actueel OK 

Omgaan met Gevaarlijke Producten/Gassen actueel OK 

DO - Vorming en onthaal  

Aantal nieuwe medewerkers die ISO 14001 onthaal kregen  0/0, OK 

Vormingsuren milieu en preventie 48 

DO – Communicatie  

Milieusensibilisatie-acties personeel en bezoekers 4 

Persberichten met verwijzing naar milieuprestaties X 

Middelen  

Afvalkosten 1 069.5 EUR 

Milieukosten (energie, water, afval…) 69 806.31 EUR 

CHECK - Audits en opvolging   

Wettelijke keuringen eigenaar 87% 

Wettelijke keuringen gebruiker 100% 

Aantal NC’s audits en milieurondgangen 2020 4 

Aantal opgeloste NC’s en VV’s 2020 3 

Aantal opgeloste knelpunten vorige beoordelingen  15/19 

Aantal milieuklachten, aanmaningen, PV’s … 0 

ACT   

Beoordelingsverslag tijdig afgewerkt (31 mrt 20205) NOK 

Voor APB’s en AVAPs: Beoordelingsverslag als bijlage voor jaarrapport 
bestuursorganen doorgegeven aan stafdienst departement (24 apr 2020) 

OK 

 

Bespreking 
Door corona werd er in 2020 geen noodoefening gedaan. Van zodra er opnieuw meer personen aan-

wezig zijn op de Hooibeekhoeve zal er een noodoefening georganiseerd worden. 
De milieu kosten zijn in 2020 gestegen met 8117.55 EUR. In 2020 stegen de afvalkosten met 349.18 

EUR. Tot juli 2019 werd er met Diftar (IOK) gewerkt voor de ophaling van het restafval. Vanaf juli 

2019 werd er een overeenkomst afgesloten met afvalalternatief. 
De waterfactuur steeg in 2020 met 13 482.17 EUR. De elektriciteitskosten daalden met 3 690.54 

EUR. De brandstofkosten daalden met 958.27 EUR en de verwarmingskosten met 1064.99 EUR 
In de beoordeling van vorig jaar werden er 19 verbetervoorstellen en non – conformiteiten opgeno-

men. 15 punten werden opgelost. De overige 4 punten worden opgelost bij de aanvraag van een 

nieuwe omgevingsvergunning. Deze zal aangevraagd worden bij de bouw van de nieuwe loods. 

 
5 Of 30 april 2020 wanneer uitstel was gevraagd omwille van corona 
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Door een combinatie van een onder bemanning van de stafdienst en een uitgebreider takenpakket 
voor de bedrijfsleider (meer complexe proeven in de stal) werd het beoordelingsverslag niet tijdig 

afgewerkt.   

  

2 Status actiepunten vorige beoordeling 

Het organiseren van een ISO overleg met alle betrokken collega’s zodat alle informatie beter kan 

doorstromen. 

SVZ: op 14 februari 2020 werd een vergadering georganiseerd met alle collega’s om de taken die er 
voor ISO dienen te gebeuren te overlopen. Eveneens werd er door de mappenstructuur van de ISO 

schijf gegaan en hebben de collega’s de link naar deze schijf op hun PC gezet. Op deze manier kan 
iedereen die informatie heeft, deze wegschrijven op de correcte plaats en kan iedereen de nodige 

informatie vinden. 1 keer per kwartaal is er een ISO overleg voorzien om vb. de onderhoudskalender 

te overlopen, stand van zaken van taken. Ook op het onderzoeksoverleg en het APB overleg staat 
ISO op de agenda. 

3 Omgevingsanalyse met risico’s en kansen 

 

 

3.1 Interne en externe tendensen en uitdagingen 

 
 

De omgevingsanalyse (https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:w:/s/ps-swep-stcyc/dos-

Legislatuur2020-2025/Ed0deDWBEHJNr-1gfT2m4m8BnVKJSJUqdnsb9oI4GJFzBA?e=dhO7GL) 
voor het beleidsdomein landbouw werd niet herwerkt. Een grondige evaluatie is ingepland in 

de loop van 2021 en zal resulteren in een vernieuwde omgevingsanalyse in 2022. 
 

Desalniettemin kunnen we nu al melding maken van volgende zaken: 

 

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....) 

https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:w:/s/ps-swep-stcyc/dos-Legislatuur2020-2025/Ed0deDWBEHJNr-1gfT2m4m8BnVKJSJUqdnsb9oI4GJFzBA?e=dhO7GL
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:w:/s/ps-swep-stcyc/dos-Legislatuur2020-2025/Ed0deDWBEHJNr-1gfT2m4m8BnVKJSJUqdnsb9oI4GJFzBA?e=dhO7GL
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Corona-crisis: 

 Positieve gevolgen 
✓ Minder verplaatsingen en meer online vergaderen. Dit heeft zich vertaald in een 

daling van het aantal kms voor dienstverplaatsingen, zowel met wagen, trein als 

vliegtuig (internationale projecten): er werden geen buitenlandse dienstreizen ge-
daan en het aantal binnenlandse dienstreizen daalde met 15 374.1 km. 

✓ Door het organiseren van webinars deed ook onze doelgroep minder km. 

✓ Minder rondleidingen, proefveldbezoeken, studiedagen, …. We hebben als team 
zeer snel de overstap gemaakt naar het digitaal uitwisselen van informatie en het 

organiseren van webinars. De verplaatsingen gekoppeld aan deze events zijn bij-
gevolg drastisch gedaald. Daartegenover staat dat ook aan digitale meetings met 

beelduitwisseling een negatieve milieu-impact vasthangt.  

✓ Een daling van het afval met 7 043 kg 
 Negatieve gevolgen 

✓ Meer gebruik van desinfectie, mondmaskers, doekjes om de handen te drogen 
✓ Noodoefening is niet doorgegaan  

✓ Er zijn geen schoolbezoeken meer geweest sinds 13 maart 2020. Dit werd achter 

de schermen zo goed mogelijk opgevangen door digitaal materiaal aan te bieden 
aan de scholen, maar aangezien een schoolbezoek grotendeels berust op beleving, 

beschouwen we dit als negatief  
  

 

Klimaatverandering 
Deze trend zet zich verder: veel regenval tijdens de winterperiode enerzijds en droogte en 

hitte tijdens de zomermaanden anderzijds. Dit maakt het o.a. moeilijk om kwalitatief voeder 

voor de dieren te oogsten. In tal van projecten trachten we op deze problematiek in te spe-
len. Vb. onderzoek naar droogteresistente maaimengsels, het telen van sorghum, maïsras-

senkeuze, inzetten op bodem, teeltrotatie, alternatieve waterbronnen, …. De resultaten van 
deze onderzoeken worden verspreid via studiedagen, nieuwsbrieven,... naar de landbouwsec-

tor. Een overzicht van projecten die inzetten op klimaat, is te vinden in dit overzicht: 

I:\HH\Projectadministratie\projectopvolging\Verkort overzicht projecten.xlsx. 
De resultaten uit het onderzoek trekken we door naar de dagelijkse bedrijfsvoering: inzetten 

op teeltrotatie, aanpassing voederrantsoenen aan de teeltrotatie, meerdaags voederen … 
 

Als gevolg van de hete zomer, steeg ook het drinkwaterverbruik van onze koeien. In 2021 

start het project ACLIMA. Binnen dit project zal er gezocht worden naar een duurzaam zuive-
ringssysteem voor het regenwater. Ook zal er een bijkomende regenwateropslag gebruikt 

worden, om meer water te kunnen bufferen. Op deze manier zal het stadsdrinkwaterverbruik 

van het vee opnieuw kunnen dalen. Binnen het ACLIMA project zal ook het rietveld opgevolgd 
worden. Er zullen analyses genomen worden en er zal gemeten worden hoeveel afvalwater 

we produceren en hoeveel water we opnieuw kunnen hergebruiken. 
Aangezien klimaat een belangrijk thema is, heeft HH ook actief geparticipeerd aan het kli-

maatplan 2030.  

  
 Hoge arbeidsdruk, zowel intern als bij de doelgroep 

Ook deze trend zet zich verder. Vorig jaar waren we al gestart met inzetten op sociale media 
om meer landbouwers sneller en efficiënter te kunnen bereiken. “Dankzij” de coronacrisis 

hebben we nog meer ingezet op digitale communicatie. Alle voorlichting verliep digitaal. Een 

overzicht van deze acties is terug te vinden in deze link: I:\O&V\communicatie\Overzicht 
voorlichting vanaf 2020.xlsx. Inzetten op webinars is tijdsbesparend voor de doelgroep, maar 

(nog) niet voor de organisatoren. 
 

file:///I:/HH/Projectadministratie/projectopvolging/Verkort%20overzicht%20projecten.xlsx
file:///I:/O&V/communicatie/Overzicht%20voorlichting%20vanaf%202020.xlsx
file:///I:/O&V/communicatie/Overzicht%20voorlichting%20vanaf%202020.xlsx
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Wetgeving 

De Hooibeekhoeve ondergaat net als elke landbouwer de regelgeving rond bemesting en 
GLB.   
Voor wat betreft MAP6 werd gekozen om niet langer derogatie aan te vragen.  Dit heeft 

verre gevolgen want dat maakt dat de Hooibeekhoeve, zonder dat de bemestingsruimte uit-
breidt met extra gronden, verplicht wordt om mest af te zetten of te laten verwerken.  De re-

den voor deze keuze ligt in het feit dat er voor stikstof niet langer met een gedeelte van de 

plaatsingsruimte voor dierlijke en kunstmest kan geschoven worden tussen de percelen.  
Plaatsingsruimte die er wel is maar niet ingevuld wordt om bepaalde redenen (pas ingezaaid 

grasland, introductie van nieuwe teelten, proefvelden zoals de uitmijnproef ism Prinsenpark 
waar geen of minder dierlijke mest op kan, het volgen van de goede praktijken vb. geen dier-

lijke mest na het scheuren van meerjarig grasland) kan niet langer verplaatst worden naar 

percelen waar volgens de goede praktijken wel ruimte is voor extra bemesting vb. meerjarig 
grasland.  

Hierdoor valt heel wat plaatsingsruimte van dierlijke mest in totaliteit weg.  
De introductie van het kunstmestregister heeft geen zeer verregaande gevolgen qua bemes-

ting voor de praktijkpercelen. Het digitale register zelf laat echter geen indeling in subperce-

len toe. Ook is het complex omdat meststoffen speciaal voor een proef  die worden toegepast 
bij een landbouwer extra aandacht vragen bij het invullen van het register.  Enige soepelheid 

voor de complexe situatie van proefbedrijven was wenselijk geweest.  Een aanvraag voor 
vrijstelling werd gezamenlijk door de proefcentra ingediend, maar werd geweigerd.  
 

Voor wat betreft GLB is 2021 een overgangsjaar, een verlenging van het beleid dat er was in 
2020.  De verbintenisoppervlakte voor vlinderbloemigen kan niet uitgebreid worden.  Hooi-

beekhoeve zaait echter veelal grasklavermengsels in plaats van puur grasland uit, met krui-

denrijke graslanden is een proef gestart.  Voor wat betreft invulling EAG zijn er geen noe-
menswaardige veranderingen. Het toekomstig GLB is nog te onduidelijk om al uitspraken te 

doen over de kansen voor de Hooibeekhoeve.  Vaker gaan we in de projectwerking verder 
dan wat er in de regelgeving omschreven staat.  Voorbeelden hiervan zijn: projecten rond C-

opslag via C-rijke materialen (meestal niet op eigen percelen) , aandacht voor functionele 

agrobiodiversiteit en de uitzaai van specifieke randen hiervoor, …  
 

 

3.2 Stakeholdersanalyse 

 
 

Link naar omgevingsanalyse (of andere aanvullende documenten) 

 
Ook de stakeholdersanalyse zal in de loop van 2021 grondig herbekeken worden. Voor dit 

verslag zijn er geen bijzondere vermeldingen. 
 

  

 
  

Update:  

Ook in 2020 zijn de stakeholders van de Hooibeekhoeve onveranderd gebleven. 
De buren waren opgenomen als stakeholder. In 2020 bleek dat het belangrijk is om met hen 

in contact te zijn. Zij ervaarden een geluid dat na 22 uur waarneembaar was en dat zeker op 
zomerse dagen, als vervelend werd ervaren. Samen zijn we opzoek gegaan naar de mogelijke 

bron van het geluid.  
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3.3 Risico’s en kansen uit de omgevingsanalyse 

 
Zoals hoger aangehaald, zal de omgevingsanalyse, en de daaraan gekoppelde risico’s en kan-

sen, in de loop van 2021 grondig herbekeken worden. Deze risico’s en kansen zullen in relatie 
gebracht worden tot het strategisch bedrijfsplan om alzo acties te kunnen formuleren. In af-

wachting daarvan zetten we ons onderzoek en educatieverhaal onverminderd voort gekoppeld 

aan thema’s die voorzien waren binnen ons strategisch bedrijfsplan. 
Bij grote infrastructuurwerken volgend uit ons strategisch bedrijfsplan, zal er terug gekoppeld 

worden naar onze belangrijkste stakeholders, zoals vb. de buren. 
 

4 Milieuaspectenanalyse, met risico’s en kansen 

 

Link naar milieuaspectenanalyse. 
 ..\..\1_PLAN_Milieu_aspectenanalyse\F_HH_Milieuaspectenanalyse.xlsx 

 

Update: welke wijzigingen zijn er voor dit jaar? (samenvatting) 
In de milieuaspectenanalyse werd vorig jaar enerzijds opgenomen om te werken aan de kennisover-

dracht naar de landbouwers toe. Anderzijds om te bekijken of we de bezoekersformules op een an-
dere manier kunnen organiseren. Door de coronacrisis zijn er webinars georganiseerd voor landbou-

wers, waardoor er geen verplaatsingen naar de Hooibeekhoeve werden gedaan door de landbou-

wers. 
Tijdens de coronacrisis zijn er door de educatief medewerkster pakketten uitgewerkt, die het moge-

lijk maken om studenten in de school zelf, kennis te laten maken met landbouwgerelateerde the-
ma’s. 

 

Het energieverbruik blijft stijgen. In 2021 wordt er een energieaudit uitgevoerd om zo de grote ver-
bruiksposten in kaart te brengen en zo een actieplan op te gaan stellen. 

Ook dient bekeken te worden welke verlichting er waar op welk moment dient te branden. Dit om 

geen energie te verspillen, maar ook om geen lichtvervuiling te creëren. Dit wordt opgenomen in de 
doelstellingen van 2021. 

 
De verwarming en ventilatie van de nieuwbouw werken niet optimaal en zijn niet correct ingesteld. 

Om de verbruiken te doen dalen, volgt DIN samen met de Hooibeekhoeve in 2021 nauwgezet de 

werking en instellingen op.  
 

Poetsvrouw sensibiliseren om de wasmachine enkel op te zetten wanneer er voldoende vuile was is 
en droogkast zo minimaal mogelijk gebruiken. Dit om het energieverbruik te doen dalen. 

 

 
 

Overzicht significante milieuaspecten voor dit jaar met actie:   

Significant milieuaspect (risi-
co of kans) 

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

../../1_PLAN_Milieu_aspectenanalyse/F_HH_Milieuaspectenanalyse.xlsx
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Verwarming water en gebouwen  Brandstofverbruik 21_HH_03 

Verwarming water en gebouwen  Luchtemissie 21_HH_03 

Schoonmaak Waterverbruik en -

emissie 

21_HH_01 

Verplaatsingen (dienst + woon-
werk) 

Brandstofverbruik Masterplan, mobiliteitsscan 

Verplaatsingen (bezoekers) Brandstofverbruik Masterplan, mobiliteitsscan 

Verplaatsingen (bezoekers) Luchtemissie Masterplan, mobiliteitsscan 

drinkwater voor koeien Waterverbruik en -
emissie 

21_HH_01 

Kennisverspreiding naar lb-sector Invloed op derden Opgenomen in projectwerking 

Landbouweducatie (draagvlak-
verbreding, naar brede publiek) 

Invloed op derden Opgenomen in projectwerking 

 

5 Milieudoelstellingen  

5.1 Algemene, provinciale doelstellingen 

5.1.1 100% Duurzaam Aankopen tegen eind 2022  

Link naar doelstelling: 
Het managementteam besliste deze doelstelling te verlengen tot eind 2022. Het ISO 14001-team zal 

de komende periode verder onderzoeken hoe we deze doelstelling efficiënt kunnen meten (bij voor-

keur via de boekhouding). Voor de entiteiten en diensten blijven dezelfde acties doorlopen.  
 

Conclusies Hooibeekhoeve:  
Voor alle aankopen waarvoor geen aankoopgids voor handen is, wordt er advies gevraagd aan het 

ISO Team. De Hooibeekhoeve heeft dit punt opgenomen in de aankoopflow, dit om te voorkomen 

dat het vragen van advies vergeten wordt. 
 

Voor de offertevraag van de catering werd er samengewerkt met het proefbedrijf voor de veehoude-
rij. Voor deze catering worden streekproducten gebruikt. 
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Voor aankopen of investeringen in het kader van projecten, ligt de focus net als bij de projecten op 

duurzaamheid. 
 

5.1.2 Bijdragen aan ‘Klimaatneutrale organisatie tegen eind 2020’ 

Link naar doelstelling: 
..\..\1_PLAN_Actieplannen_milieu_veiligheid\F_HH_DoelstellingenActieprogrammas.xlsx 

 
Stand van zaken afwerking lopende acties: conclusies 

De enige actie die niet afgewerkt is, is de volgende: 

tussenmeters elektriciteit in de milieuprestatiedatabank zetten en de verbruiken op jaarbasis opvol-
gen. Dit probleem wordt opgelost in 2021. Bij de energieaudit wordt bekeken welke meter wat regi-

streert, zodat we meters nadien mee kunnen opnemen in de databank. 
 

Veel van de projecten en onderzoeken die de Hooibeekhoeve uitvoert, passen binnen deze doelstel-

ling. Een aantal projecten zijn reeds afgelopen, een aantal lopen verder. 
De stand van zaken van deze projecten volgen we op in projectmappen. Deze zijn terug te vinden op 

onze I schijf via volgende linken: I:\HH\Projecten\04_Projecten in uitvoering en 

I:\HH\Projecten\04_Projecten in uitvoering 
 

5.1.3 Bijdragen aan ‘Klimaatplan 2030’ 

Deze doelstelling is de opvolger van de doelstelling “klimaatneutrale organisatie”, die eind 2020 af-

loopt, en heeft een uitgebreidere scope (gaat zowel over mitigatie als over adaptatie, gaat zowel 
over acties in de eigen organisatie, als over acties naar derden). 

Het klimaatplan 2030 wordt opgemaakt door werkgroepen uit verschillende diensten, en gecoördi-

neerd door het klimaatteam van DMN. Meer info over het klimaatplan 2030. 
 

Stand van zaken en conclusies 
De eindafwerking van het klimaatplan is voorzien in het voorjaar 2021. Alle acties zullen opgevolgd 

worden in Ultimo. 

Vanuit HH werd actief info aangeleverd voor dit klimaatplan. 
 

5.1.4 Provinciaal biodiversiteitsbeleid maximaal inbedden in de eigen werking 

 

Link naar doelstelling: 

..\..\1_PLAN_Actieplannen_milieu_veiligheid\F_HH_DoelstellingenActieprogrammas.xlsx 
 

De doelstelling: Bijdragen aan provinciaal Biodiversiteitsbeleid, wordt door Hooibeekhoeve opgevolgd 
onder het nummer 20_HH_01 

 

Stand van zaken afwerking lopende acties: 
 

Deze doelstelling werd voor 75 % afgewerkt. 

 
In projectwerking wordt ingezet op biodiversiteit: Een overzicht en omschrijving van deze projecten 

vind je in volgende mappen:  I:\HH\Projecten\04_Projecten in uitvoering en 
I:\HH\Projecten\04_Projecten in uitvoering 

 

Ook in bedrijfsvoering wordt ingezet op biodiversiteit: 
o Aanleg van akkerranden (gronden grenzend aan het Prinsenpark) 

o Aanplantingen van biodiverse hagen aan de stallingen 

../../1_PLAN_Actieplannen_milieu_veiligheid/F_HH_DoelstellingenActieprogrammas.xlsx
file:///I:/HH/Projecten/04_Projecten%20in%20uitvoering
file:///I:/HH/Projecten/04_Projecten%20in%20uitvoering
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/sites/start_site_advies/SitePages/Klimaatplan-2030.aspx
file://///iso/iso14001/DESE/HH/1_PLAN_Actieplannen_milieu_veiligheid/F_HH_DoelstellingenActieprogrammas.xlsx
file:///I:/HH/Projecten/04_Projecten%20in%20uitvoering
file:///I:/HH/Projecten/04_Projecten%20in%20uitvoering
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o Bewerken van gronden met respect voor bodemleven (ondergrondse biodiversiteit) 

 
Veel van de projecten en onderzoeken die de Hooibeekhoeve uitvoert, passen binnen deze doelstel-

ling. Een aantal projecten zijn reeds afgelopen, een aantal lopen verder. 

De stand van zaken van deze projecten volgen we op in projectmappen. Deze zijn terug te vinden op 
onze I schijf via volgende linken: I:\HH\Projecten\04_Projecten in uitvoering en 

I:\HH\Projecten\04_Projecten in uitvoering 

 

5.2 Milieudoelstellingen Hooibeekhoeve 

 

5.2.1 Het verbruik van stadswater per koe verminderen met 10% tov 2014. 

 
Deze doelstelling is voor 75% afgewerkt. Dit blijft voor de Hooibeekhoeve een uitdaging. Het 

ECA toestel dat het regenwater moet zuiveren, is buitengebruik gesteld omdat de onderhouds-
kosten enorm opliepen. Er wordt nu binnen het project Life project ACLIMA en binnen het EIP 

project healthy water, healthy cows gezocht naar een duurzame oplossing voor het zuiveren van 

regenwater. Eveneens wordt er bekeken hoe we de hoeveelheid regenwater zouden kunnen ver-
groten vb. door het inzetten van een extra buffer. Ook worden binnen ACLIMA de waterstromen 

op de hooibeekhoeve in kaart gebracht. 
Er werd eveneens voor 2021 een bijkomende doelstelling geformuleerd. 21_HH_01_ waterver-

bruik terugdringen. 

5.2.2 Bijdragen aan 'Tegen 2020 als organisatie klimaatneutraal zijn' 

 

Deze doelstelling is voor 75% afgewerkt. Dit komt omdat de actie: tussenmeters elektriciteit in 
de milieuprestatiedatabank zetten en de verbruiken op jaarbasis opvolgen, voor 50% werd af-

gewerkt. De aanwezige energiemeters registreren niet de juiste energielijnen in de stal. Dit 

wordt verder uitgezocht binnen de energie audit die in 2021 wordt uitgevoerd door Thomas Mo-
re. 

 

5.2.3 100% van de aankopen duurzaam tegen 2020 

 

Deze doelstelling is voor 75% afgewerkt. Volgende acties zijn nog niet volledig uitgewerkt: 
Monitoring uitwerken om percentage duurzame aankopen op te volgen en berekenen indicatoren 

voor deze doelstelling. Deze acties moeten bekeken worden ism het ISO team. 
 

 

 

5.2.4 Praktijkonderzoek uitvoeren naar onkruidbestijding binnen IPM richtlij-
nen 

 

 
Deze doelstelling is 100 % afgewerkt. Dit thema is standaard opgenomen in het onderzoekspro-

gramma van de Hooibeekhoeve. 

 

5.2.5  Verder inzetten op kringlooplandbouw 

 
Link naar doelstelling:20_HH_04: verder inzetten op kringlooplandbouw 

file:///I:/HH/Projecten/04_Projecten%20in%20uitvoering
file:///I:/HH/Projecten/04_Projecten%20in%20uitvoering
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Streefdatum: doorlopend 

Stand van zaken afwerking lopende acties: conclusies  
 

Deze doelstelling is 100% afgewerkt. Kringloopdenken is standaard opgenomen in het onder-

zoeksprogrammma en wordt ook toegepast in de dagelijkse bedrijfsvoering. Meer informatie 
over de projecten rond cirulaire landbouw zijn terug te vinden onder volgende mappen: 

- Kringloopdenken als onderzoeksthema: zie overzicht projecten waar het thema circulaire 

landbouw is opgenomen. I:\HH\Projecten\04_Projecten in uitvoering en 
I:\HH\Projecten\05_Projecten afgerond 

- Kringloopdenken in de dagelijkse bedrijfsvoering: hier werden 2 acties opgevolgd: voederbieten 
inpassen in rantsoen door maken van mengkuil en minder aankopen en meer inzetten op eigen 

voer. 

o De voederbieten werden ingemengd in de aangekochte perspulp. De hoeveelheid aan-
gekochte perspulp bedroeg in 2019 169 840 kg (in totaal werd in 2019 360 000 kg 

perspulp vervoederd omdat de stock van 2018 ook werd vervoederd) en in 2020 229 
280 kg. 

Afhankelijk van het rantsoen wordt er 10 tot 12 kg perspulp of een mengkuil pers-

pulp/bieten vervoederd. Door het maken van een mengkuil kan je 1/3 perspulp ver-
vangen door voederbieten. In 2018 werden er geen bieten ingezaaid waardoor er in 

2019 enkel perspulp werd vervoederd. In 2019 werden er bieten ingezaaid, die in 
2020 vervoederd konden worden als mengkuil met perspulp. Hierdoor werd er 130 

720 kg perspulp minder vervoederd. Als je dit per koe bekijkt is dit 1 485.5 kg pers-

pulp per jaar minder. 
o De hoeveelheid protigold die vervoederd werd in 2019: bedroeg 166 460 kg en in 

2020: 97 462 kg. Dit was een daling van 68 998 kg. 

o De hoeveelheid krachtvoer die vervoederd werd aan het melkvee bedroeg in 2019: 
160 232 kg. Er werd in 2019 eveneens 24 420 kg gerst bij aangekocht. Het totaal 

komt hierbij op 184 652 kg. In 2020 werd er geen gerst aangekocht. Er werd 218 530 
kg krachtvoer aangekocht. Dit is een verschil van 33 878 kg. Als je per liter melk be-

kijkt, werd er in 2019 0.223 kg krachtvoer per geproduceerde liter melk vervoederd. 

In 2020 was dit 0.238 kg/l. 
Als we al het voeder dat aangekocht werd bij elkaar tellen komen we voor 2019 op 711 112 

kg en voor 2020 op 545 272 kg. Per liter geproduceerde melk komt dit neer op 0.858 kg voor 
2019 en op 0.595 kg voor 2020. Een daling van 0.263 kg per liter melk.  

De aangekochte kg per koe bedroeg in 2019 8268.7 en in 2020 6196 kg. Een daling van 

2072.7 kg per koe. 
De hoeveelheid voer die aangekocht dient te worden hangt af van de samenstelling van de 

eigen gewonnen voedermiddelen. Het gaat hierbij voornamelijk om de hoeveelheid energie, 

eiwitten en zetmeelgehalten. Bij iedere wijziging van voedermiddel wordt er een rantsoenbe-
rekening gedaan en maandelijks wordt er een bijsturing gedaan om zo optimaal mogelijk te 

voeren. 
 

 

 

5.2.6 Waterverbruik terugdringen 

 
Deze nieuwe doelstelling wordt opgevolgd binnen 2 projecten 

 

5.2.7 Electriciteitsverbruik terug doen dalen 

 

file:///I:/HH/Projecten/04_Projecten%20in%20uitvoering
file:///I:/HH/Projecten/05_Projecten%20afgerond


   

 

VE_HH_Milieumanagementbeoordeling_2020.docx 

 

datum: 2021-04-23 

versie: 1.0   13 van 15 

 

Deze nieuwe doelstelling wordt niet binnen een project opgevolgd, maar door de Hooibeekhoeve 

zelf, door het laten nemen van een energie audit. De tips die uit deze audit komen, zullen toe-
gepast worden. 

5.2.8 Brandstofverbruik verwarming doen dalen 

 
Deze nieuwe doelstelling wordt opgevolgd door DIN en Hooibeekhoeve. 

 

5.2.9 Doelstellingen HH uit meerjarenplan 2020-2025 
Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Indicator actieplan 

BDS BDS Ruimte, innovatie en 
draagvlak voor landbouw 
De provincie Antwerpen garan-

deert ruimte voor landbouw door 
kennisuitbouw en kennisdeling 
met interne diensten en externe 

partners én door in te zetten op 
streek-, plattelandsontwikkeling 
en gebiedsgerichte werking. Daar-
naast speelt de provincie in op 

innovatie bij (agrocomplex-
)bedrijven door samenwerking te 
stimuleren en nieuwe ontwikkelin-
gen te faciliteren. Tot slot creërt 
de provincie maatschappelijk 
draagvlak voor lokale voedselpro-

ductie door in te zetten op educa-
tie en communicatie. 

AP van melkveehouderij door kennisdeling en inzet-
bare toepassingen 
Om de melkveehouderij en de teelt van voedergewassen 

weerbaarder te maken binnen een veranderend klimaat, 
om de water- en luchtemissies te verminderen, om de 
bodemkwaliteit en vruchtwisseling te verhogen, om het 

agro-ecosysteem te versterken en om het dierenwelzijn te 
verbeteren, vertaalt de provincie de resultaten van fun-
damenteel en toegepast onderzoek naar praktische toe-
passingen. Daarnaast zet de provincie ook in op kennisde-

ling met en tussen landbouwers om de vertaling te maken 
naar de economische rendabiliteit op bedrijfsniveau en 
ondersteunt de provincie de implementatie van de digitali-
sering. De provincie beoogt hierbij het behoud van het 
areaal voedergewassen, incl. akkerbouw, (min. 80% in de 
provincie Antwerpen t.a.v. het areaal landbouw).  

A HH Interne 
werking 

Behoud areaal voe-
dergewassen in onze 
provincie 

 

 HH zit met 1 actieplan, gekoppeld aan de dotatie, vervat in het meerjarenplan. 

 

6 Milieuaudits en milieurondgangen 

 

• Conclusies mbt resultaten interne en externe audits + opvolging opmerkingen (Ultimo) 
 

Verbetervoorstel: 

• Om de indirecte milieuimpact te verminderen zouden virtuele studiedagen en webinars 
misschien een goed alternatief kunnen zijn. 

o Door corona heeft de Hooibeekhoeve hier in 2020 volop op ingezet. Ook na de 

coronacrisis zal dit verder gebruikt worden waar mogelijk. 
o Tijdens de coronacrisis zijn er door de educatief medewerkster pakketten uit-

gewerkt, die het mogelijk maken om studenten in de school zelf, kennis te la-
ten maken met landbouwgerelateerde thema’s 

• Het zou een verbetering zijn om te registreren wie wanneer welke producten heeft ge-

actualiseerd in de inventaris gevaarlijke producten. 
o Wordt sinds audit zo uitgevoerd 

• Het zou interessant kunnen zijn om de indicator voor de CO2 uitstoot ook te bereke-
nen per dier en niet enkel absoluut omdat de absolute waarde geen rekening houdt 

met de groei van de veestapel. 

o Is opgenomen in het beoordelingsverslag van 2020 
• Voor de doelstelling 100% duurzaam aankopen wordt er zoveel als mogelijk beroep 

gedaan op de duurzame aankoopgidsen. Voor sommige aankopen is er geen gids aan-

wezig en is er soms twijfel over de duurzaamheid van het product, vb. krachtvoer. Het 
zou nuttig kunnen zijn om hierover advies te vragen aan de ISO cel en met een aan-
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beveling te komen hoe de duurzaamheid te interpreteren bij dit type van aankopen. 

Dit kan helpen om de hoeveelheid duurzame aankopen correct te kunnen meten. 
o Dit moet nog besproken worden met het ISO team 

• Het zou interessant zijn om in het sjabloon van de beoordeling het gedeelte klachten 

meer te verduidelijken. In het huidig sjabloon wordt er enkel "OK" ingevuld, doch dit 
geeft weinig concrete informatie: waren er geen klachten, of waren er klachten maar 

ze werden allemaal behandeld, ...? 

o Wordt nu op deze manier vermeld in het beoordelingsverslag van 2020. 
 

Non- conformiteiten 
 

• Bij de laatste herziening van de inventaris van gevaarlijke producten werd vastgesteld 

dat de hoeveelheid gestockeerde gevaarlijke vloeistoffen categorie 17.4 de vergunde 
hoeveelheid overschreed. 

Dit werd niet geregistreerd als een NC in Planon (werd wel in het wetgevend register 
geregistreerd met als corrigerende maatregel een aanpassing van de vergunning) al-

hoewel er ondertussen maatregelen zouden kunnen genomen worden zoals kleinere 

bestellingen, oude niet gebruikte producten elimineren, etc. 
o Op 7 juli 2020 heeft de milieucoördinator samen met het milieuaanspreekpunt. 

Bij het aanvragen van de nieuwe omgevingsvergunning wordt dit aangepast. 
 

• Er is onduidelijkheid over de correcte registratie van biocides door de fabrikant. Het 

product CID dat gebruikt wordt voor reiniging van de melkinstallatie komt niet voor op 
de lijst van het gesloten circuit van de FOD volksgezondheid. Dit wordt best uitge-

klaard. 

Opvolging bij de volgende audit 
o Dit is nagevraagd bij de leverancier en bij FOD. Aanpassing werd in de lijst ge-

vaarlijke producten aangevuld. 
 

• Het is niet duidelijk met welke afvalfractie lege verpakkingen van (gevaarlijke) poets-

producten worden afgevoerd: restafval, PMD of KGA? Opvolging bij volgende audit 
o Er werd navraag gedaan bij de poetsvrouw. De instructies rond afvoeren afval 

werden eveneens met haar overlopen. 
 

• De registraties van de pesticidenafval worden niet correct geregistreerd in de milieu-

prestatiesdatabank. Momenteel wordt de hoeveelheid pesticides die op het land wor-
den gebruikt ingevoerd als afval maar niet de hoeveelheid lege verpakking of vervallen 

producten. Dit dient aangepast te worden 

o Is aangepast in de milieuprestatie databank. 
 

 
 
 

• Conclusies mbt resultaten milieurondgangen (controle naleving milieuwetgeving) + opvolging 

opmerkingen (Ultimo) 
o Er was in 2020 geen milieurondgang. Op 7 juli 2020 hebben de milieucoordinator en 

het milieuaanspreekpunt overleg gehad over de aanvraag van de omgevingvergun-

ning. 
..\..\3_CHECK_Auditrapporten\Milieurondgang\VE_RapportCompliance_NieuweLoods_

HH_2020.pdf 

../../3_CHECK_Auditrapporten/Milieurondgang/VE_RapportCompliance_NieuweLoods_HH_2020.pdf
../../3_CHECK_Auditrapporten/Milieurondgang/VE_RapportCompliance_NieuweLoods_HH_2020.pdf


   

 

VE_HH_Milieumanagementbeoordeling_2020.docx 

 

datum: 2021-04-23 

versie: 1.0   15 van 15 

 

7 Actiepunten beoordeling 

Het energieverbruik, waterverbruik en brandstofverbruik zullen in 2021 nauwgezet opgevolgd wor-

den. Er zijn 3 nieuwe doelstellingen rond geformuleerd: 21_HH_01, 21_HH_02, 21_HH_03. 
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