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Gelijktijdig met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen ILVO en Hooibeekhoeve (Geel) werd op 16 maart 
de demonstratieruimte van de maatregelen inzake Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) officieel geopend. Deze demoruimte 
kadert in het project ‘Goed GeRUND’ dat rundveehouders wil informeren over het ammoniakemissiebeleid.

In de moderne stal op de 
Hooibeekhoeve is een ruimte 
gereserveerd waar concrete 
emissiereducerende maatregelen 
uit de PAS-lijst worden tentoon-
gesteld. Er wordt uitgelegd wat 
ammoniak is en waarom de 
uitstoot ervan verminderd moet 
worden, maar ook hoe je dat 
kan doen. De PAS-maatregelen, 
die door de Vlaamse overheid 
worden erkend,  worden er één 
voor één verklaard en in de meeste 
gevallen ook gedemonstreerd. 
Daarnaast worden de bezoekers 
ook geïnformeerd over de ecolo-
gische en economische impact 
van elke maatregel. Met deze 
ruimte richten de initiatiefnemers 
- het Innovatiesteunpunt, ILVO, 
de Hooibeekhoeve en het Agent-
schap voor Natuur en Bos – zich 

specifiek tot Vlaamse rundveehouders. Het departement Landbouw en 
Visserij zorgde voor de financiering. Tot 2018 kunnen rundveehouders er 
– in groep of individueel – terecht voor een bezoek. Wanneer de PAS-lijst 
wordt uitgebreid, engageren de partners zich er toe de demoruimte aan 
te vullen. 

Interactieve website over PAS-maatregelen
Ook de interactieve website	www.innovatiesteunpunt.be/emissie	werd 
gelanceerd. Geïnteresseerden vinden hier informatie over de PAS-maatre-
gelen inclusief achtergrondinformatie zoals het werkingsprincipe van de 
ammoniakreductie, de eisen die gesteld worden aan de maatregelen en de 
kosten die eraan verbonden zijn.

Demoruimte te Geel en te Melle 
Binnen ‘Goed GeRUND’ werden twee demoruimten opgezet: een eerste op 
de Hooibeekhoeve (Geel), een tweede aan het ILVO (Merelbeke). 
Rundveehouders kunnen een bezoek aanvragen aan de demoruimte 
te Geel. Tijdens het bezoek (individueel of in groep) zal Nick Rutten, 
industrieel projectingenieur, verbonden aan de Hooibeekhoeve, 
duiding geven en vragen beantwoorden. Contacteer Nick Rutten via 
Nick.rutten@provincieantwerpen.be of 014/85.27.07. 
Ook aan het ILVO te Melle kan men een bezoek brengen aan een infostand 
rond de PAS-maatregelen. Hier krijg je uitleg over het lopend PAS-onder-
zoek en kan je de werking van ingebouwde verneveling en een mestrobot 
in een proefstal bekijken. Voor een rondleiding op het ILVO neem je contact 
op met Leen Vandaele (09/272.26.26, Leen.Vandaele@ilvo.vlaanderen.be).  
De rondleidingen gebeuren na afspraak en in groepsverband.  

Hooibeekhoeve opent demoruimte PAS-maatregelen 
Tekst en beeld: Jan Ebinger 
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Van elke maatregel die in de PAS-
lijst werd erkend zijn fiches voor-
handen die het werkingsprincipe, 
de verplichtingen, de reductie en 
praktijkervaringen toelichten. 

De ruimte op de Hooibeekhoeve is onder andere ingekleed met emis-
siearme vloertechnieken zoals een sleuvenvloer, een roostervloer en 
een dichte vloer.

ILVO en Hooibeekhoeve 
slaan de handen in elkaar
Afgelopen maand hebben het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek (ILVO) en de Hooibeekhoeve in Geel (het provinciaal 
Praktijkcentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en platte-
landsontwikkeling) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend 
rond onderzoek in de melkveehouderij. 
De overeenkomst geeft beide instellingen de kans om gerichter te 
onderzoeken en onderzoeksprojecten beter op elkaar af te stemmen 
en sneller antwoorden te bieden op vragen van de sector en de 
individuele melkveehouder. Praktisch betekent dit dat ILVO vooral 
wetenschappelijk onderzoek zal verrichten en de Hooibeekhoeve 
praktijkgericht onderzoek.  

Op de foto: links Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO, 
en rechts Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor landbouw van de 
provincie Antwerpen, ondertekenden de overeenkomst.


