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DOSSIER HERNIEUWBARE ENERGIE

IEPER/POPERINGE Opvallend:

steeds meer bedrijven leg-

gen zonnepanelen op hun

daken of werken mee aan

duurzame initiatieven. “We

moedigen medewerkers van

bedrijven ook aan om met de

fiets naar het werk te ko-

men”, vertelt Peter Van de

Vyvere, voorzitter van de

Ieperse bedrijvenvereniging

IEBEVE. “Door extra veilige

doorsteken te voorzien, zoals

van de Oostkaai naar de

Bargiestraat hopen we de

veiligheid voor de zwakke

weggebruikers te vergroten.

Het openbaar vervoer wordt

ook aangemoedigd door een

comfortabel bushoekje, zie

maar bij Westlandia. Het

ecologische denken is duide-

lijk ingesijpeld in onze be-

drijfscultuur. Het is ook een

hele verbetering geweest dat

men op Ter Waarde uiteinde-

lijk toch zonnepanelen heeft

mogen plaatsen door de

aanpassing van de reglemen-

tering.”

In Poperinge konden bedrij-

ven deelnemen aan een

onderzoek naar warmtever-

lies. “In samenwerking met

de POM zijn we met camera's

over bedrijven gegaan om te

kijken waar er veel warmte-

verlies was bij daken”, vertelt

bedrijventerreinmanager

Bénédicte Persyn. “Sommige

bedrijfsleider zijn geschrok-

ken van die resultaten en

hebben hun daken nu veel

beter geïsoleerd. ‘s Nachts

dimmen we ook de lichten

op het bedrijventerrein, wat

bijdraagt tot minder CO2-

uitstoot. Verder sensibiliseren

we ondernemers over duur-

zame en hernieuwbare initia-

tieven en daar wordt zeker

aandacht aan besteed.” (DS/

JL)

Ook bedrijven
dragen hun
steentje bij

DOOR JEROEN LASEURE

Uit cijfers van de afgelopen jaren
blijkt dat we het in de Westhoek
allesbehalve slecht doen op vlak
van hernieuwbare energie en het
terugdringen van de CO2-uitstoot.
Om een voorbeeld te geven: het
stookolieverbruik van de Ieperse
gezinnen is tussen 2011 en 2015
zelfs gehalveerd. In Poperinge
zien we dan weer dat landbouwer
in 2011 verantwoordelijk waren
voor 16.600 ton CO2-uitstoot, ter-
wijl dat in 2015 gedaald is tot
11.800. Ook bedrijven dragen hun
steentje bij (zie kaderstuk, red.).
Terwijl sommige bedrijven en
landbouwers pas recent gestart
zijn met het inzetten op her-
nieuwbare energie, zijn anderen
daar al jaren mee bezig. Voor Luc
Goossens en Kris Vanderstichele
uit Voormezele was het zelfs de
reden om hun landbouwbedrijf
17 jaar geleden op te richten.

ALTERNATIEVEN

“Inzetten op bio en zorg dragen
voor het landschap heeft ons altijd
al bezig gehouden”, vertellen Luc
en Kris die Tuinsappen Lombarts
Calville uitbaten. “We wilden die
manier van leven koppelen aan
een professionele activiteit en zo
zijn we in 2000 gestart met een
tuinsappenbedrijf. We zijn niet
enkel op de landbouw gericht,
maar mikken ook op het land-
schap. We hebben bewust hoog-
stam-appelbomen aangeplant.
Die zijn landschappelijk waarde-
vol en zorgen voor veel voedsel en
beschutting voor dieren en vogels.

Het was voor ons meteen duide-
lijk: het wordt bio of niets.” Luc en
Kris zijn altijd op zoek naar duur-
zame alternatieven. 

“Het was voor ons
meteen duidelijk:
het wordt bio of
niets”

“Zo zetten we in op herbruikbare
flessen om een antwoord te bie-
den op onze huidige wegwerp-
maatschappij. Bijna tien jaar gele-
den hebben we ook zonnepanelen

geplaatst en we verwarmen met
een zonneboiler. Regenwater re-
cycleren we via twee waterputten
die goed zijn voor samen 40.000
liter water. In het productieproces
kunnen we echter geen gebruik
maken van regenwater.”

CNG-WAGENS

Vier jaar geleden ging het koppel
nog een stap verder. “We waren
op zoek naar een nieuwe bestel-
wagen, maar wilden geen auto op
benzine of diesel. Zo zijn we uit-
gekomen bij aardgas of ‘compres-
sed natural gas’ (CNG). Dat zorgt
voor veel minder uitstoot van fijn
stof. Probleem was dat we in onze
regio geen CNG konden tanken.
Daarom hebben we zelf geïnves-
teerd in de opstart van een CNG-
tankstation langs de Zwaanhof-

weg. De aankoop van een CNG-
wagen is iets duurder, maar de
brandstof is dan weer veel goed-
koper.”

SCHOON BOEREN

Luc en Kris hopen dat veel colle-
ga-landbouwer hun duurzame
voorbeeld zullen volgen. “Daarom
doen we ook mee met Schoon
Boeren, een campagne van Inagro
en de provincie West-Vlaanderen
die landbouwers in de kijker
plaatst die inspanningen doen
voor een duurzame bedrijfsvoe-
ring. We merken dat bij velen
toch de mentaliteit aan het wijzi-
gen is om duurzaam te werken.
Bij ons is dat een evidentie gewor-
den.”

“CNG-station opgestart”
IEPER/POPERINGE Ook in onze regio zetten steden en gemeenten in op meer duurzame energie en het ver-
minderen van de CO2-uitstoot. De straatverlichting wordt ‘s nachts uitgeschakeld, er staan windmolens naast
industrieterreinen en er komen zonnepanelen op openbare gebouwen. Ook veel landbouwers investeren in
duurzaamheid. Schoolvoorbeeld is de boerderij van Luc Goossens en Kris Vanderstichele in Voormezele.

Kris Vanderstichele en Luc Goossens zetten in op hernieuwbare energie. (Foto EF)
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