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Het Programma Verrijkende Landbouw is een kennis- en innovatieprogramma voor het ontwikkelen van een
vernieuwd economische rendabel grondgebonden landbouwsysteem. Een systeem dat een positief effect
heeft op de kwaliteit van het bodem- en watersysteem en in verlengde daarvan op het landgebruik, ten
behoeve van gezonde gewassen en gezonde mensen.
In dit rapport zijn de bevindingen terug te vinden van een aanvullende kennisvraag over de ontwikkeling van
een eenvoudig dialooginstrument waarmee we verschillende landgebruiksscenario’s kunnen doorrekenen,
visualiseren en vergelijken aan de hand van de input en output van energie.Het rapport is een bijlage bij het
hoofdrapport ‘Verrijkende Landbouw, een meerschalen benadering’.
Definitieve rapportage, februari 2021
Auteurs: Ronald Rovers (RiBuilt), Peter Sloot en Joost Iwema (beiden Aequator Groen & Ruimte
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1. Introductie
1.1.

Programma Verrijkende Landbouw

Dit rapport presenteert de bevindingen van een aanvullende kennisvraag van het Programma Verrijkende
Landbouw, één van de kennisontwikkelingsprojecten van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en
Ondergrond. Het programma Verrijkende Landbouw is het startpunt voor een brede maatschappelijke
samenwerking om een nieuw economisch rendabel landbouwsysteem te introduceren. Een ‘systeem B’ dat ten
opzichte van het huidige systeem een positief effect heeft op bodem- en landgebruik en in verlengde daarvan op
de bodemkwaliteit, ten behoeve van gezonde gewassen en gezonde mensen. Om systeem B te ontwikkelen
wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen van de vele initiatieven en experimenten van “koplopers”
die waardevolle kennis ontwikkelen en elementen aanbrengen van wat in samenhang zal kunnen groeien naar
dat nieuwe systeem.
Het programma Verrijkende Landbouw wordt ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Royal
HaskoningDHV, Aequator Groen & Ruimte, Kadaster en RiBuilT. Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt
door het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond van het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat. Het programma zoekt naar verbreding en verbinding met partners die ook willen werken aan een
verrijkende landbouw. Zo werken we samen met Voor de Oogst van Morgen, een leiderschapsnetwerk voor een
duurzaam landbouw- en voedselsysteem.
De beoogde resultaten van het programma Verrijkende Landbouw zijn:


Een samenhangende beschrijving van een mogelijk landbouwsysteem (systeem B) die verbonden is met
bodem en land en volhoudbaar is.



De contouren van een gebiedsbenadering, van Land, naar Waarde naar Mens, zoals ontwikkeld en uitgeprobeerd is in dialoog met partijen in gebiedsworkshops.



Aanbevelingen voor benodigde systeemveranderingen: kennisstructuren, beleid, financieringssystemen,
die nodig zijn om een nieuwe benadering daadwerkelijk te kunnen opschalen en tot het ‘nieuwe normaal’
te ontwikkelen.



Een transitieagenda voor benodigd onderzoek en (systeem)innovaties, zowel op gebiedsniveau als op
provinciaal, nationaal en Europees niveau.

Meer informatie over het programma Verrijkende Landbouw is te vinden op onze website.
In het onderhavige kennisproject hebben de partijen uit Verrijkende Landbouw samengewerkt met de gemeente
Ede, één van de partijen die een intentieverklaring voor Verrijkende Landbouw heeft ondertekend en ‘eigenaar’
van de gebiedscasus De Valk. De concrete uitvoering was in handen van RiBuilT en Aequator Groen &Ruimte.

1.2.

Aanleiding

Binnen het programma Verrijkende Landbouw stellen wij ‘land’, ‘waarde’ en ‘mens’ op een nieuwe manier
centraal. We brengen ze systemisch bijeen en daarbij zoeken we de oplossing op gebiedsniveau. De schaal en
de definitie van ‘een gebied’ onderzoeken we nader. Daarnaast maken we duidelijk welke veranderingen op
systeemniveau nodig zijn; overkoepelende regels, beleid, kennis- en onderzoekstructuren en organisaties
moeten veranderen om een nieuwe gebiedsbenadering daadwerkelijk te kunnen opschalen en tot het ‘nieuwe
normaal’ te ontwikkelen.
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In de ontwikkeling van de gebiedsbenadering langs de drie genoemde oriëntaties kwam al snel een wens tot
verdieping naar boven. Hoe is de verhouding tussen de input en output van energie (en materialen) in de
landbouw ten behoeve van de oriëntatie waarde. Aanleiding voor deze verdieping is de eerste
gebiedscasusbijeenkomst in De Valk met stakeholders van en in het gebied. Het blijkt voor deze stakeholders
lastig om scenario’s voor landgebruik te beschouwen die verregaand anders zijn dan het huidige gebruik. Met
deze verdieping hebben we hier een aanvulling opgedaan door een eenvoudig dialooginstrument te ontwikkelen
waarmee we verschillende landgebruiksscenario’s kunnen doorrekenen, visualiseren en vergelijken aan de hand
van de input en output van energie. En hier het gesprek over kunnen aangaan in een gebied.
Toelichting energiebalans
Voor alles op aarde is energie nodig en die energie verliest dan zijn waarde. De aarde kan blijven functioneren en
raakt niet uitgeput, dankzij de constante aanvoer van nieuwe energie door zonnestraling. Zo kunnen natuurlijke
(biomassa)kringlopen gesloten zijn en zichzelf steeds herstellen. Als we als mensen meer energie in een product
of proces steken dan dat er via zonne-energie dagelijks beschikbaar is, worden kringlopen lineaire processen, die
uitputten. Van al die stappen in een kringloop is een energiebalans te maken, zodat we weten of er meer ingaat
dan eruit komt en hoeveel er (extra) nodig is om de kringloop weer te herstellen. Deze energiebalans is
vervolgens weer te relateren aan een hoeveelheid landgebruik, als medium om zonne-energie beschikbaar te
krijgen c.q. om te zetten (eventueel via wind- en waterkracht als afgeleide van zonne-energie).
Energie en land zijn dus aan elkaar gekoppeld. Omdat we straks tevens dienen te produceren zonder CO2
emissies zullen we alle energie terug moeten rekenen naar zon en bijgevolg naar landoppervlak. Daarnaast rest
ons slechts nog een beperkt budget aan CO2 dat uitgestoten mag worden voordat die 0-CO2 situatie een feit
dient te zijn. Dat budget voor 1,5 o C temperatuurstijging (Parijs, 2015) is in het huidige tempo ruim voor 2040
verbruikt. Circulaire of kringlooplandbouw is dus niet alleen circulair als het gaat om de nutriëntenkringloop,
maar met name waar het gaat om grondstoffen en materialen uitgedrukt in energie.
Het huidige landbouwsysteem is voornamelijk output gestuurd; de nadruk ligt om uiteenlopende redenen op
productie en is ontkoppeld van de lokale potentie van land en zonne-energie door grondstoffen en energie van
elders in te brengen. Aangezien er de afgelopen decennia veel en goedkope energie voorhanden was, bleek het
geen enkel probleem om meer meststoffen aan te voeren, grotere machines in te zetten, grotere stallen te
bouwen etc. Daarnaast leken de grondstoffen min of meer onuitputtelijk. Echter, met de klimaatcrises en het
besef dat grondstoffen niet onuitputtelijk zijn, willen we koersen op een circulaire economie én zal dat op korte
termijn moeten zonder de emissie van CO2 (zie de klimaatovereenkomst van Parijs, 2015).
De sommen voor de huidige landbouw laten zien dat de energie input tussen 1950 en 2015 met 600% is
toegenomen en dat de output van de landbouw gemeten in energie slechts met 22% is toegenomen
(promotieonderzoek Meino Smit, [bron: 2]). In een volhoudbaar landbouwsysteem B zal de verhouding tussen
input en output weer positief dienen te worden. Dat wil zeggen dat er meer energie uitkomt dan erin gaat.
Wetenschappelijk wordt ervan uitgegaan dat een proces 10 x zoveel output moet hebben als erin gaat; dit om
ook de verliezen die na de winning optreden (zoals transport en toepassing) positief te kunnen afsluiten. Een
factor 3 wordt als absoluut minimum gezien. In de literatuur is deze factor bekend als de EROI: de ‘Energy return
on energy investment [bronnen: 4,5].
Bovengenoemde beschouwing kan direct worden gerelateerd aan het financieel en/of economisch perspectief.
Alle energie en materiaalstromen (input) moeten ook gefinancierd worden en die financiering moet worden
opgebracht uit de opbrengsten (output). Tot nu is dit alleen mogelijk door voortdurend stijgende grondprijzen
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op basis waarvan krediet wordt verstrekt. Bovendien is de uitputtende werking van land-, machine- en
materiaalgebruik een groot risico voor de toekomst van regio’s, ketens, bedrijven en burgers. De vraag is wie de
rekening van de effecten van uitputting betaalt.

1.3.

Doel van dit kennisproject

Doel van dit kennisproject is een verdiepingsslag te maken op de oriëntatie Waarde uit het hierboven genoemde
programma Verrijkende Landbouw. ‘Waarde’ richt zich op de manier waarop de landbouw wordt gewaardeerd
en gefinancierd en hoe die waarden worden verdeeld. Voor de waardering van de activiteit landbouw/
voedselproductie willen we een eenvoudig dialooginstrument ontwikkelen waarmee we het verbruik van energie
en materialen inzichtelijk maken op perceels-, bedrijfs- en gebiedsniveau. Met dit instrument kunnen we de
kringlopen en balansen in verschillende landgebruiksscenario’s doorrekenen, visualiseren en vergelijken. Dit
instrument passen we toe in pilotgebied De Valk in Ede. Daarnaast vinden we het belangrijk om te zorgen voor
kennisverspreiding en bewustwording van het gedachtegoed van energiebalansen en landbeslag.
Voor de berekeningen is uitgegaan van de Maxergy methodologie, een methode die via energie en
materiaalbalansen de impact vervolgens terugrekent naar zonne-energie en landgebruik, uitgaande van het
sluiten van kringlopen; van winning, via gebruik tot herstel van de voorraad van grondstoffen. De indicator
daarvoor is Embodied Land, het landbeslag (en de energie winst daarvan) om die kringloop in stand te houden.
Daarmee kunnen dan de diverse inputs in de landbouw worden geclassificeerd om een energiebalans op te
stellen.
De beoogde resultaten zijn:


Een overzicht van inputs in de landbouw (twee teelten), en hun impact, in termen van energie en
landbeslag, ingedeeld in categorieën, om op een vereenvoudigde manier een eerste beeld van de lokale
situatie te krijgen;



Een prototype van een ‘dialooginstrument’, gebaseerd op GIS, die als afwegingskader gebruikt kan worden
bij het ontwikkelen van scenario’s en het maken van keuzes in gebieden;



Kennisverspreiding omtrent het gedachtengoed van energiebalansen en landbeslag middels een presentatie
aan het UP en/of een Masterclass aan een bredere groep.
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2. De methodiek
2.1.

Inleiding

Zonder energie, functioneert niks. En die energie moet ergens vandaan komen. Op dit moment komt die energie
vooral van fossiele brandstoffen. Daar is onze welvaart de laatste 150 jaar op gebaseerd. Die fossiele energie is
overigens afkomstig van zonne-energie, die via biomassa de genoemde fossiele voorraden heeft opgeleverd. Ons
energiegebruik thans betekent dus dat we grotendeels interen op enorme voorraden vastgelegde zonneenergie. Behalve dat die voorraden uiteindelijk ook op raken, heeft ons huidige energiegebruik ook andere
nadelen. Reden genoeg om over te schakelen naar meer directe vormen van zonne-energie (hernieuwbare
energie). Dat vormt dan ook de basis van iedere beschouwing hier op aarde; hoe slagen wij er in om effectief van
die energie gebruik te maken. Al het andere is daar van afgeleid. Cruciaal in deze studie is het onderscheid in vier
lagen of stadia.
De eerste is de fysische energetische laag. Als deze niet sluitend is, dan werkt het niet (lang); als er meer energie
in een landbouw hectare gaat dan eruit komt aan voedsel energie, dan is dat een eindig mechanisme waarin
energie wordt vernietigd. De tweede laag is de biologische laag: die bepaalt hoeveel er feitelijk kan worden
gewonnen of geproduceerd, met als basis de input van impact vrije zonne-energie. Per hectare zal steeds
moeten worden nagegaan, of dat wat er extra van buiten wordt ingebracht, tot een grotere meeropbrengst c.q.
output leidt. Of in ieder geval niet onder het genoemde minimum van EROI 3 komt. Uiteraard verschilt dat per
locatie en wordt het maximum of optimum bepaald door de biologische potentie, het type bodem, het
heersende klimaat, de neerslag etc. Dit is het alles bepalende fysisch-biologische systeem.
De derde laag is de sociaal culturele laag, met mensen en hun behoeften en wensen. Zij bepalen wat er precies
geproduceerd wordt. Een hectare landbouwgrond kan immers diverse opbrengsten leveren. De vierde laag is de
institutionele laag, waarin gezamenlijk is geregeld hoe we grond beheren, wat wel en niet ‘mag’ etc. De onderste
twee zijn het fundament, en bepalen de bandbreedte van de bovenste twee.

De onderste twee lagen kunnen we illustreren met het volgende voorbeeld: er is een systeemgrens, de aarde als
geheel (daar komt niets meer bij behalve zonne-energie) of een deelsysteem, een land, een stad of een hectare
landbouwgrond.
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Voor de systeembeschouwing maakt de grootte niet uit. Dat systeem kent feitelijk slechts 1 directe input: zonneenergie. Daarvan afgeleid kennen we wind en water: kringlopen die door die zonne-energie worden
aangedreven (we laten de ‘vloerverwarming’ vanuit de aardkern even buiten beschouwing) en wat
zwaartekracht (bijvoorbeeld gebruikt voor regenwaterkrachtsysteem). Dat is het. Daarvan moeten binnen dat
systeem de benodigde energie, materialen en voedsel worden betrokken. Als dat niet lukt of niet voldoende is,
resten slecht twee opties: uitputten van beperkte voorraden in de ondergrond, of ‘stelen’ bij de buren. Beiden
zijn geen volhoudbare oplossing.
Om binnen dat systeem die omzettingen te realiseren, is land de grootst gemene deler, de feitelijke laag waar
het allemaal bij elkaar komt en moet gebeuren. In een tweetal voorbeelden is dat te illustreren:
[1].
Er is 1 persoon die een huis wil bouwen en op de grond wil
rondkomen wat betreft materiaal, energie en voedsel. Dit is te
visualiseren aan de hand van het land dat bij een woning van ongeveer
100 m2 zou moeten horen (zie figuur). Bij zo’n woning is jaarlijks
grofweg 3.000 m2 land nodig per persoon voor de (biologische)
voedselproductie (of 1.000 m2 bij een vegetarisch dieet), 1.600 m2
voor de (her-)groei van de gebruikte biobased materialen (in 50 jaar),
3.000 m2 voor energielevering (op basis van 23 m2 zonnepanelen,
inclusief energie voor herstel materiaalvoorraden) en circa 100 m2
voor het drinkwatergebruik.
[2]
Een tweede voorbeeld betreft een studie, uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, naar het landbeslag van
een lichtmast en de vergelijking daarbij van de materialen aluminium, staal, composiet en hout [bron: 22]. Ook
het herstel van de voorraden van zogenaamde niethernieuwbare materialen is namelijk uit te drukken in de zonneenergie (en land) die nodig is om de verdunde en verspreid
geraakte moleculen weer in geconcentreerde bruikbare vorm
bijeen te brengen. Dat heet in de Maxergy methode: circulaire
energie1. Een standaard lichtmast vergt dan een landbeslag van
circa 3.300 m2 indien van aluminium, van circa 1.580 m2 van
staal, circa 120 m2 van composiet kunststof, 30 m2 indien van
hout, en 16 m2 indien van (‘engineered’) bamboe2
.

Input /output analyse
Wat is wat in een input-output analyse? Voordat voedsel uiteindelijk verorberd wordt heeft zich een groot aantal
processen afgespeeld. En de belangrijkst rode draad daarin is de energiebalans. Immers, voedsel is de
energiebron voor mensen. Uiteraard spelen nutriënten en andere stoffen ook een belangrijke rol, maar dat is
een secundaire keten. Op de eerste plaats dient de keten meer energie op te leveren dan er ingestopt wordt,
anders stopt het proces ergens onderweg. Dat is een gangbare methode, die steeds meer ingang vindt. Een
1

In wat bekend staat als de ’circulaire economie’ wordt dit niet meegenomen. Feitelijk is die term daarmee ook onjuist. Wat in de ‘circulaire
economie’ gebeurt kan beter omschreven worden als lineair vertragen!
2

Uitgaande van 100 jaar levensduur. Daarbij is al rekening gehouden met hoge recyclingwaarden voor de metalen.
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volgende stap is alles te vertalen naar landgebruik; de energiestromen en het direct landgebruik, zoals dat wordt
ingenomen door wegen en gebouwen, de landbouwgrond zelf en de eventuele landbouwproductie elders ten
behoeve van de beoordeelde hectare of het proces. Direct en indirect landgebruik dus. Dat levert dan zowel een
energievergelijking alsmede een landvergelijking op.
De hectare als uitgangspunt
In deze analyse nemen wij de producerende hectare als spilpunt in de analyse; dat wil zeggen daar wordt
uiteindelijk het voedsel in ruwe vorm geproduceerd. Om het zover te kunnen laten komen, moet er enorm veel
energie in die hectare worden gestopt, van directe zonne-energie en arbeid (spierkracht) tot dieselolie en
bestrijdingsmiddelen. Ook na de oogst van die hectare spelen er nog de nodige processen, zoals transport,
verwerking en maaltijdbereiding. Er treden dus energieverliezen op aan beide kanten van de keten, wanneer we
de ha-productie als middelpunt nemen. Dat houdt in dat er duidelijk méér uit die ene hectare moet komen dan
er in wordt gestopt, omdat er sowieso nog verliezen na die hectare-oogst plaatsvinden [bron: 6].
De output in voedsel energie bestaat dus uit vastgelegde zonne-energie (die verder ‘gratis’ is) plus de extern
aangevoerde en ingebrachte energie, vooral in de vorm van fossiele brandstoffen, biomassa energie of
arbeidsenergie. De winst moet dus vooral komen van de zonne-energie, die groter dient te zijn dan de energie
die al in het systeem aanwezig was (de voorraden fossiel en biomassa). In het geval van landbouw wordt in de
EROI-toepassing de zonne-energie niet direct meegerekend maar komt die tot uitdrukking in de winst over het
systeem.
Een andere methode zou zijn om het eindproduct, de maaltijd, als uitgangspunt te nemen en van daaruit terug
te redeneren; hoe is die op het bord gekomen, met welke voedingswaarde, en welke inspanning is daarvoor
geleverd. Zonder te rekenen is al vast te stellen dat de huidige keten nooit mogelijk zou zijn als er niet enorme
hoeveelheden brandstoffen worden ingezet om het huidige globale voedselsysteem in stand te houden. Ook als
we de fossiele bronnen voor die brandstof zouden weten te vervangen, blijft het een energetisch negatief
verhaal en is het systeem niet volhoudbaar. Zoals gezegd, energetisch gezien moet de winst van een hectare
komen van het vastleggen van zonne-energie (zie verder). Juist daarom is het logisch om de hectare als
uitgangspunt te nemen, omdat ook als het hele globale industriële systeem wegvalt, de uiteindelijke consument
nog steeds afhankelijk is van wat er ergens op een lapje grond groeit.
In onze aanpak onderscheiden we dan ook de processen die zich afspelen nadat producten van het land
afkomen van de processen die zich daarvoor, op het land en in de aanloop daarnaar toe afspelen. Die scheiding
laat ook zien dat er met hetgeen er van het land komt afzonderlijk te manipuleren valt; het kan naar industriële
voedselvoorziening gaan, met enorme consequenties voor energie-input en transport maar kan theoretisch ook
rauw verspreid en lokaal geconsumeerd worden. Mensen ter plekke bepalen dan zelf hoe ze het voedsel
bereiden en verorberen. En hebben dus grote invloed op de energetische impact na oogst. Dat staat echter los
van hoe de opbrengst op die hectare tot stand is gekomen en de energie-effectiviteit daarvan.

2.2

De aanpak

De beschouwing, van in dit geval de landbouw, start dus met een analyse op fysisch niveau, een
energiebeschouwing (ook wel exergy in de thermodynamica). Als die niet klopt en er meer energie ingaat als er
uitkomt, heeft verder gaan op die andere niveaus geen zin. Dit is de eerder genoemde EROI, energy return on
energy investment. De fysische beschouwing op energieniveau is in onze aanpak ook vertaald naar landbeslag,
zijnde het medium tussen de enige, echte energietoevoer, de zon, en de omzetting daarvan in voedselenergie en
materiaal. Ook het landbeslag verhaal moet kloppen, dat wil zeggen de energie impact is vertaald naar direct en
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indirect landbeslag en dat land moet dus feitelijk in rekening gebracht worden om de output te realiseren, en
dus beschikbaar zijn (en daarmee evt. de opbrengst te normaliseren; stel er is 10 hectare land nodig om die
opbrengst te realiseren, dan is de feitelijke output per hectare een factor 10 lager).
Daarna komt de biologische beschouwing: wat is mogelijk op de betreffende hectare, met het plaatselijke
klimaat, natuurlijke water voorraad en de bodemgesteldheid.
De keuzes in landbouw- en teeltsysteem zullen tot behoud
van die potentie moeten zorgen, anders is het ook op
biologisch niveau niet volhoudbaar.
De landbouw is vooral output gericht: opbrengst per
hectare. Wat veelal buiten beeld is gebleven is de input, de
investering per hectare. Met name in energie. Onderzoek
laat zien dat er in de Nederlandse landbouw gemiddeld 6 x
zoveel energie in een hectare gaat, als er aan voedsel
energie uitkomt [bron: 2]. In landbeslag gerekend is dat nog veel meer, vanwege direct en indirect landbeslag
[bron: 3]. Het betreft gemiddelde cijfers over de landbouwsectoren veeteelt, tuinbouw en kassenbouw, voor
zover gerelateerd aan voedselproductie. Veeteelt heeft er een groot aandeel in. Voor akkerbouw op volle grond
liggen de cijfers gunstiger.
Winst is zonne-energie
Het is van belang te bedenken dat er alleen van (energetische) winst op een hectare sprake kan zijn vanwege de
gratis en impactvrije input van zonne-energie. Zonder zonne-energietoevoer naar het aardse systeem zou ieder
proces tot verlies leiden. Immers, de thermodynamica laat zien dat er bij iedere conversie grote verliezen
optreden3. De aarde zit in een bevoorrechte positie vanwege haar nabijheid tot de zon. Wij kunnen daar
ongelimiteerd gebruik van maken zonder ons eigen systeem uit te putten. De zon is de energie die het leven op
aarde mogelijk maakt en aandrijft. Ook fossiele brandstoffen zijn vastgelegde zonne-energie en wij teren thans in
op ooit aangelegde zonne-energievoorraden.
Orde effecten van energie en materialen
Het is cruciaal te beseffen dat de energie input groter is dan menigmaal wordt aangenomen. Het gaat
bijvoorbeeld bij een landbouwtrekker niet alleen om de brandstof om op het land te rijden, maar ook om de
energie die nodig was om die trekker te produceren: de maak-energie, ook wel ‘embodied’ energie genoemd. En
aanvullend gaat het ook om (een deel van) de energie die nodig was om de fabriek te bouwen waar die trekker
vandaan komt. En vervolgens zijn er voor die trekker ook materialen nodig die op hun beurt tot uitputting leiden
en waar dus energie in geïnvesteerd moet worden om die voorraden weer aan te vullen. Een en ander is onder
te brengen in 1e, 2e en 3e orde effecten (zie uitleg in kader). Van zowel energetische aard, als van grondstoffen
aard.

3

Overigens is er puur energetisch gezien, als we de vergelijking starten bij de zon zelf (waar het kernfusie proces dat zonnestraling genereert
plaatsvindt), aan het eind uiteraard ook verlies. Alleen, wij hoeven daar op aarde geen rekening mee te houden. Als we die zonne-energie
niet gebruiken komt het toch en gaat ongebruikt weer terug naar het heelal als infrarood.
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De grondstoffen impact c.q. input kan ook in energetische
termen worden uitgedrukt; grondstoffen gaan namelijk niet
verloren maar raken verspreidt in de omgeving (denk maar aan
roestend ijzer of afbladderende verf). Die daarvoor aangesproken
voorraden kunnen weer aangevuld worden, door die restanten te
verzamelen, maar dat kost dus energie, ergo, ook die zijn in een
energetische vergelijking te vatten. Bovendien kan dan voor
zowel energie als materiaal de stap naar landgebruik gemaakt
worden; immers, ons hele leven alhier moet op basis van
hernieuwbare energie gaan draaien, ofwel vooral zonne-energie
(waarvan wind een afgeleide is). En om zonne-energie vast te
leggen is weer land nodig. Land is uiteindelijk, thermodynamisch
gezien de rekeneenheid die zowel bron als conversie in zich
verenigt en een netto resultaat laat zien (“Embodied Land”,
landbeslag voor productie of herstel van kringlopen).
Het is ondoenlijk om in het korte bestek van dit project
bovenstaand analyse tot in detail uit te werken. We beperken ons
in de studie tot de 1e en enkele 2e orde effecten, en vooral tot de
grootste bijdragen.

Definitie ordes
1e orde: Dit betreft alles wat direct fysiek gerelateerd is
aan de hectare. Met de trekker als voorbeeld; het
brandstof verbruik daarvan, de arbeidsenergie daarvoor
(bestuurdersuren) en de embodied energie, de maakenergie van het apparaat dat daadwerkelijk op dat land
aanwezig is (de hoeveelheid materiaal in massa die
daarvoor nodig was en waarvan de voorraad hersteld
dient te worden). Tot de 1e orde behoort bijvoorbeeld ook
(het materiaal en de embodied energie van) de schuur
waar de machines gestald worden. Al deze effecten
worden in deze studie zoveel goed mogelijk meegenomen.
2e orde: Dit betreft alles wat zich in eerste instantie buiten
die ene hectare heeft afgespeeld om spullen uiteindelijk
op die hectare te krijgen. In het voorbeeld van de trekker:
transport, fabricage, fabrieken, en het landgebruik
daarvan, arbeid, etc. Cijfers hierover zijn slechts beperkt
beschikbaar [bron: 2], maar worden waar mogelijk
meegenomen.
3e orde: Dit betreft alles wat nodig was om die 2e orde te
laten functioneren: de bouw van die fabrieken, de
mijnbouw, de energievoorziening, infrastructuur,
wegenaanleg, etc. In deze studie zijn deze niet
meegenomen.

Arbeid
Arbeid is eveneens naar energie teruggerekend: dat wil zeggen voor het deel arbeid dat in die hectare is
gestoken. Voor het verrichten van handarbeid, het besturen van de trekker etc. is de gemiddelde
energiebehoefte van de mens per dag of per jaar als maat genomen voor een arbeidsjaar equivalent. Dat geeft
nog een iets te gunstig beeld, omdat dan de verliezen die (dan al wel) zijn opgetreden tussen hectare-oogst en
maaltijd, buiten beschouwing zijn gelaten (distributie, koken etc.).
Machine-bedrijfsuren
Een belangrijke component in de landbouw zijn de machines, en vooral de trekker. Om die in de berekeningen
eenduidig mee te nemen en aan een hectare te kunnen toeschrijven, is de impact per bedrijfsuur genomen. Dat
heeft als voordeel dat het niet uitmaakt of de machine eigendom is dan wel via een loonbedrijf wordt ingehuurd:
de inzet is per bedrijfsuur toe te schrijven als input voor de betreffende hectare. Overigens is in deze
verkenningsstudie, nog niet gedifferentieerd naar verschillende machines: waar machines zijn ingezet is een
trekker verondersteld, hoewel dat ook zwaardere of lichtere machines kunnen zijn. Wel is onderscheid gemaakt
naar de hoeveelheid brandstof per uur voor zware en lichtere bewerkingen (deels afhankelijk van het
bodemtype).
Land naar energie rekenen
Om landgebruik, bijvoorbeeld land bezet door gebouwen en fabrieken, weer in de energie-vergelijking onder te
brengen zijn er verschillende mogelijkheden. Hier is gekozen voor gederfde voedselenergie; immers, in de basis
had de grond onder gebouwen en fabrieken landbouwgebied kunnen zijn, als ze niet was ingenomen voor de
productie van goederen om een andere hectare productiever te maken. De gederfde productie moet dus van de
output afgetrokken worden. Het betreft hier dan natuurlijk wel de potentiële hectare opbrengst van nietindustriële volle grond productie, minus de geïnvesteerde arbeidsenergie. Met andere woorden, uitgaan van de
output van een systeem met een positieve EROI, anders zou het een stapelen van negatieve effecten op zichzelf
worden.
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Allocatie
Het zou kunnen dat de opbrengst van een bepaald proces gedeeld kan worden voor meerdere sectoren. Zo
levert de teelt van granen bijvoorbeeld ook stro dat als biobased materiaal verwerkt wordt. Die uitsplitsing is,
voor zover al relevant in de beschouwde systemen, niet uitgewerkt in deze beperkte studie.
Het landbeslag berekenen
Zoals hierboven beschreven is in een afgeleide evaluatie uiteindelijk alles naar landbeslag terug te rekenen. Wat
betreft direct landbeslag is dat duidelijk: de landbouw hectare zelf, de grond onder de gebouwen, de paden en
de groenstroken langs en op percelen. Ook biobased c.q. organische grondstoffen hebben een directe land
relatie aangezien ze op land groeien.
De directe operationele energie en embodied energie zijn ook terug te rekenen naar land, omdat ze (uiteindelijk)
van hernieuwbare bronnen dienen te komen. In onze studie gaan we uit van biobrandstof voor de trekkers en
machines, verkregen uit koolzaad: zie daar de land relatie. De energie uit arbeid is naar de hoeveelheid
landbouw nodig om in de voedsel energie te voorzien. Hiervoor is een ‘aardappeldieet’ aangehouden. Dat is
enigszins optimistisch gerekend, aangezien aardappelen zo ongeveer de hoogste voedselenergie opbrengst
hebben per hectare, maar als dieet natuurlijk niet volstaan. Het volstaat om een ruwe inschatting van het
landgebruik te verkrijgen, al zal een gevarieerd dieet iets andere waarden opleveren.
Voor de omrekening van ‘embodied’ energie naar landbeslag is in eerste instantie gerekend met energie
afkomstig van photovoltaïsche zonnepanelen en het landbeslag daarvan.
De benadering voor de niet organische grondstoffen zoals metalen is hierboven al beschreven. Naast de
‘embodied’ energie dient ook de uitputting gecompenseerd te worden (de voorraden aangevuld te worden) om
een gesloten kringloop benadering in stand te houden, net zoals dat voor organische materialen is gedaan (land
voor hergroei). Daarvoor zijn de cijfers genomen, berekend in de MAXergy methodiek [bron: 8]. Bij de landbeslag
berekeningen is deze zgn. circulaire energie in een aparte kolom gezet, omdat dit nog geen algemeen
gebruikelijke benadering is en tot een zeer hoog landbeslag leidt. Het alternatief, dat niet meenemen, zou
overigens ook betekenen dat dan het landbeslag van (hergroei van) organische c.q. biobased grondstoffen niet
wordt meegenomen, om ongelijkheid te voorkomen (en de ketens zijn dan natuurlijk niet gesloten) [bron: 9].
Bandbreedte gegevens
De gebruikte cijfers zijn enorm afhankelijk van de door de gegevensbron gebruikte afbakening van het
onderzoek, zoals systeemgrenzen, normalisatie, beschikbaarheid subgegevens, omrekenfactoren, gebruikte
energiemixen, etc. Daarom zijn de gepresenteerde cijfers niet absoluut, maar een benadering van de effecten.
Daarnaast is, zoals uitvoerig hierboven aangegeven, nog niet alles meegenomen, vaak ook vanwege gebrek aan
cijfers. Een derde factor die hier een rol speelt, is de rekenmethode; het voornaamste onderscheid daarbij is een
proces benadering of een input output benadering. Bij de eerste worden de 1e en 2e orde effecten
meegenomen, bij de tweede methode in principe ook 3e, en 4e orde effecten. Meestal aan de hand van
economische benaderingsanalyses. Dat is hier niet gebeurd, maar leidt in alle gevallen tot veel hogere cijfers. Als
zodanig kunnen de hier gepresenteerde cijfers als optimistisch worden ingeschat.

2.3

Samenvattend: de stappen

Samenvattend brengen we in dit project de energiebalans systematisch in beeld middels de volgende stappen:
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het opstellen van gegevensbestanden met kengetallen per activiteit en per hectare voor specifieke
teelten, rekening houdend met bodemtypes en perceelsgrootte;
het ontwikkelen van een instrument (in de programmeertaal R) om de input te bepalen voor een
bepaalde teelt, in eerste instantie in termen van energie input, in 2e instantie in termen van land
input: landbeslag / embodied land);
het bepalen en analyseren van een (beperkt aantal) scenario’s qua teeltkeuze, grondbewerking en
beregening in energie input en output;
het opschalen van deze resultaten naar bedrijfs- en gebiedsniveau, rekening houdend met de
natuurlijke variatie in het land: het bodem- en watersysteem.

Ten behoeve van de kennisverspreiding en bewustwording omtrent het gedachtengoed van energiebalansen en
landbeslag verzorgen we naast het onderhavige rapport ook een masterclass voor in ieder geval de
deelnemende partijen aan Verrijkende Landbouw en de begeleidingsgroep en eventueel andere
belangstellenden. De masterclass wordt gegeven door de onderzoekers van het project.
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3. Resultaten
3.1.

Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied De Valk ligt in ten noordwesten van Ede in de gelijknamige gemeente en is begrensd door
de actieradius van een bewonerscollectief ter plaatse dat het beheer van bermen en dergelijke namens de
gemeente Ede verzorgt. De oppervlakte van het gebied is ruim 530 ha.

Kaart 1: het gebied De Valk met uiterst rechts het dorp Wekerom

bron: Google Maps

Het landgebruik in het gebied wordt gedomineerd door grasland (en mais) met als opkomende teelt:
consumptieaardappelen. Kaart 2 hieronder geeft de situatie weer anno 2020.

Kaart 2: landgebruik in het gebied De Valk, anno 2020
Legenda belangrijkste gewassen: groen=grasland / geel=mais / bruin= aardappelen
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Voor de onderhavige studie zijn alleen de gewassen grasland en consumptieaardappelen nader onderzocht, als
representanten van de melkveehouderij en de akkerbouw in het gebied. In vervolgstudies kunnen ook andere
teelten en rotaties worden meegenomen.

3.2.

Energiegebruik

Voor de gewassen grasland en consumptieaardappelen zijn kengetallen verzameld welke als basis dienen voor
de toepassing van de energietool. Deze tabellen zijn in Bijlage 1 samengevat.
Op basis van de kengetallen, aangevuld met expertise binnen Aequator Groen & Ruimte en loonbedrijf BoerNu,
zijn omrekenfactoren opgesteld waarmee in de toepassing van de kengetallen rekening gehouden kan worden
met perceelsgrootte en bodemtype. De omrekenfactoren ‘bodemtype’ en ‘verkaveling’ zijn in de onderhavige
studie nog niet toegepast maar kunnen in een vervolg wel worden gebruikt.

3.3.

Opbouw instrument

De methode is gevat in computertaal R en maakt gebruikt van verschillende spreadsheets die de invoergegevens
bevatten. Met de code wordt op basis van deze invoer en een ruimtelijk bestand (GIS/shapefile) uitvoer voor het
betreffende gebied gegenereerd. Deze uitvoer bevat de totale benodigde energie, de verhouding hiervan tot de
uitvoerenergie (voedingswaarde van het product), ofwel de EROEI en het totale landbeslag. Alle drie kunnen
zowel ruimtelijk (middels kaartjes) als voor het gehele gebied (met taartdiagrammen) in beeld worden gebracht.
De taartdiagrammen zijn opgedeeld in punten voor de verschillende werkzaamheden die worden uitgevoerd
(met daarin alle berekende 1e en 2e orde effecten). Zo wordt inzichtelijk gemaakt waar meer energie wordt
besteed (per hectare) en de efficiëntie hoger of lager is en voor het gehele gebied welke werkzaamheden het
meeste bijdragen. Naast de figuren geeft het model een ruimtelijk bestand met tabel (shapefile) waarmee
gedetailleerder inzicht in de ruimtelijke situatie verkregen kan worden. Per perceel kan bijvoorbeeld de bijdrage
van de verschillende werkzaamheden worden verkregen.
Het model kan momenteel worden gebruikt om een aantal verschillende scenario’s door te rekenen. Nu betreft
dit alleen nog het type gewas (per perceel) en of er geïrrigeerd wordt of niet. Het model kan snel worden
uitgebreid met het effect van grondsoort. Dit hebben wij nog niet gedaan omdat in het betreffende gebied in de
gemeente Ede alleen zandgrond voor komt. Het zou dus geen ander beeld hebben gegeven dan wat hieronder
bij de resultaten te zien is. Een andere snel in te voeren verbetering is het effect van perceelsgrootte en afstand
tot het bijbehorende agrarisch bedrijf op het gebruik van brandstof. Er kunnen daarnaast nog allerlei
verbeteringen en uitbreidingen worden bedacht. De grootste uitdaging daarbij is (vrij) algemeen toepasbare
parameters te vinden voor deze nieuwe modelonderdelen. Elke uitbreiding kost weer werk en het is dus
verstandig goed te kiezen wat de dominante (bepalende) factoren zijn. Het implementeren van uitbreidingen is
bij dit model met name uitdagend omdat het geen overzichtelijke combinatie van wiskundige formules betreft,
maar een verzameling van discrete situaties die elk vragen om verschillende invoer/parameters. De benodigde
waarden zijn niet altijd op consistente wijze te verkrijgen en worden mede daarom aan het model gegeven in de
vorm van lookup-tabellen.
Naast uitbreiding van dit model is het interessant om het model parallel te gebruiken aan andere modellen. Zo
hebben wij een implementatie van de Waterwijzer Landbouw (WUR; te nat en te droog) en een rudimentair
koolstofvastleggingsmodel (op basis van Handboek Bodem & bemesting en expert knowledge) reeds op een
zelfde wijze als ruimtelijk instrument opgezet. Het daadwerkelijk naast elkaar gaan draaien van al deze
verschillende modellen vraagt nog wel wat inzet, alhoewel de code op zeer vergelijkbare wijze is geschreven. De
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uitdaging zit er meer in soorten scenario’s te bedenken die voor elk model tot op zekere hoogte relevant zijn.
Een grondwaterstandwijziging heeft bijvoorbeeld duidelijk effect op te nat en te droog, heeft enig effect op
koolstofvastlegging en heeft mogelijk een effect op de energiebalans. Een ander scenario zoals andere
grondbewerking, heeft een duidelijk effect op de energiebalans, een wat moeilijker te kwantificeren effect op de
koolstofbalans en een alleen zeer lastig te implementeren en bovendien klein effect op de waterbalans. Echter,
door hier relevante keuzes te maken kan een interessant totaalinstrument worden ontwikkeld waarmee op
gebiedsniveau kan worden bekeken wat bepaalde scenario’s doen met verschillende balansen. Hieraan zouden
we ook nog nutriëntenbalansen (stikstof en fosfaat) aan toe kunnen voegen. Te meer zouden de scenario’s
dusdanig ‘automatisch’ kunnen worden gedraaid dat de beste scenario’s voor een gebied vrij snel inzichtelijk
kunnen worden gemaakt. Ook dit zou nog ontwikkeld moeten worden maar biedt mooie kansen.
Hieronder laten wij de resultaten zien van de huidige versie van de energietool voor het studiegebied De Valk.

3.4.

Toepassing in De Valk

De energietool is toegepast op het gebied De Valk waarbij berekeningen zijn gedaan voor vier verschillende
scenario’s:
- Enkel landgebruik gras zonder irrigatie
- Enkel landgebruik gras met irrigatie
- Enkel landgebruik consumptieaardappel zonder irrigatie
- Enkel landgebruik consumptieaardappel met irrigatie
Hieronder worden de resultaten in de vorm van taartdiagrammen gepresenteerd. De diagrammen geven de
energie (met EROEI) en het totale landbeslag weer voor het gehele gebied weergeven, in eenheden per hectare.

Energie en EROEI
Voor zowel het scenario met alleen grasland als het scenario met alleen aardappelteelt zien we dat het
energieverbruik bij beregening iets stijgt (respectievelijk van ~15.7 Gj/ha naar ~20.1 Gj/ha en van ~27 Gj/ha naar
~32 Gj/ ha). De EROEI neemt ook in beide gevallen toe (respectievelijk van 3.3 naar 3.9 en van 4.5 naar 4.7)
omdat de output-energie (voedingswaarde die het oplevert) ook stijgt (respectievelijk van 51 Gj naar 78 Gj en
van 124 Gj naar 148 Gj) als gevolg van die beregening (immers, het vochttekort wordt tegen gegaan en de
productie gaat omhoog). De energie-efficiëntie verbetert dus. Per eenheid energie in, komt er meer uit (afgezien
van de effecten op de regionale waterbalans).
Bij grasteelt zijn de grootste energiekostenposten kunstmest en beregening (wanneer deze plaats heeft). Bij
aardappelteelt geeft bemesting (door machinegebruik) de grootste bijdrage aan het energieverbruik.
Voor zowel de aardappel- als grasscenario’s zien we een iets hoger energiegebruik bij beregening maar een
lagere EROEI. Dit laatste komt doordat de productie ook omhoog is gegaan. Een verschil tussen gras en
aardappel is dat bij grasteelt met name energie wordt gebruikt voor ziektebestrijding en opslag terwijl bij
aardappels de meeste energie gaat in bemesting.
Bij de uitkomsten voor zowel gras als aardappelteelt gelden een aantal kanttekeningen. Nog niet alle
energieposten zijn in kaart gebracht en zijn er verschillende aannames gedaan. Daardoor moeten de energie en
EROEI-getallen als een waarschijnlijke maxima worden gezien. Het zal eerder iets lager zijn, als het in nog meer
detail wordt uitgewerkt. Bij aardappelteelt met irrigatie hebben wij een opbrengst van 40 ton per ha
aangenomen en een voedingswaarde van 3.7 Gj/ton. Voor grasteelt hebben we een opbrengst van 5 ton per
hectare met een voedingsenergie-inhoud van 14,7 GJ per ton, aangenomen. In werkelijkheid verschillen
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opbrengsten hiervan door allerlei factoren, wat de uitkomst voor de EROEI ook beïnvloedt. Daarbij hebben wij
hierboven voor gras gerekend met de voedingswaarde van gras, alhoewel die niet geschikt is voor menselijke
consumptie. Gras is feitelijk een tussenproduct in de voedselproductie voor de mens, waarbij de uiteindelijke
output van veeteelt de feitelijke opbrengst zal zijn. In dit geval bijvoorbeeld melk. Als we de gras opbrengst
onderbrengen in de output van melk, dan levert dat voor 1 hectare gras 7,4 GJ aan melk voedingsenergie op, en
de EROEI is dan als indicatie nog slechts 0,4 (bij beregening). Overigens is dat nog zonder de proces inputs (zoals
stallen, melkmachines, voedermachines, ventilatie, etc.) in de veehouderij alsmede zonder landbeslag over de
hele keten.

Landbeslag
Naast de energiebalans hebben wij (op gebiedsniveau en per scenario) het landbeslag in beeld gebracht. De
taartdiagrammen (zie tweede set figuren hieronder), geven qua verdeling tussen de verschillende posten (o.a.
werkzaamheden) een geheel ander beeld dan de energiebalans. Bijna alle componenten dragen tussen 8% en
15% bij. Alleen opslag draagt slechts 1% bij (en beregening draagt natuurlijk alleen bij, met 10-12%, wanneer
deze plaatsvindt).
Het direct te herleiden landbeslag van de teelt van 1 hectare aardappelteelt, is 1 hectare voor de teelt zelf, en
een 0,5 hectare voor de aanvullende input aan grond- en brandstoffen. De opbrengst van 1 hectare is dus in
feite de opbrengst van 1,5 hectare.
Er is ook indirect landbeslag: vooral vanwege de uitputting van grondstofvoorraden, en de (biomassa-) energie
voor het herstel van die voorraden. En dat loopt in het geval van metalen sterk op: voor vooral machines is dat in
geval aardappelteelt een extra 5,4 hectare. Dat zit vooral in de metalen inzet via machines.
Nemen we het directe landbeslag mee in de berekening, dan daalt de opbrengst per hectare van 148 naar 99
GJ/ha en de EROI daalt naar 2,73.
Als we ook indirect landgebruik meenemen, dan daalt de EROI naar 0,58. Ofwel, er gaat meer energie (land) in
als er uit komt.
Grasland/landbeslag
Het direct te herleiden landbeslag van de teelt van 1 hectare gras, is 1 hectare
voor de teelt zelf, en een 0,36 hectare voor de aanvullende input aan grond- en
brandstoffen. De opbrengst van 1 hectare is dus in feite de opbrengst van 1,36
hectare. Grootste bijdragen komen van diverse bewerkingen en beregenen.
Er is ook indirect landbeslag: vooral vanwege de uitputting van
grondstofvoorraden, en de (biomassa-) energie voor het herstel van die
voorraden. En dat loopt in het geval van metalen sterk op: voor vooral machines
is dat een extra 3,6 hectare. Dat zit vooral in de metalen inzet via machines.
Grasland overall
Nemen we het directe landbeslag mee in de berekening, dan daalt de opbrengst
per hectare van 78 naar 57 GJ/ha en de EROI daalt naar 2,83.
Als we ook indirect landgebruik meenemen, dan daalt de EROI naar 0,77. Ofwel,
er gaat meer energie in als er uit komt.
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Gras zonder irrigatie

Gras met irrigatie

Aardappel zonder irrigatie
Aardappel met irrigatie
Taartdiagrammen voor het totale energiegebruik van het studiegebied.
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Gras zonder irrigatie

Gras met irrigatie

Aardappel zonder irrigatie
Aardappel met irrigatie
Taartdiagrammen voor het totale landbeslag van het studiegebied.
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4. Conclusies en aanbevelingen
Algemeen
Zonne-energie is in overvloed voorradig. Hoe we die energie gebruiken om ons als mensen te voeden is enorm
divers en heeft grote impact op grondstoffenvoorraden, klimaat en landgebruik. Een tool is gebouwd waarmee
de energie-input en energie-output van de teelt van agrarische gewassen kan worden berekend. De output van
de tool bevat de totale benodigde energie, de verhouding hiervan tot de uitvoerenergie (energiewaarde van het
product voor de mens), ofwel de EROEI en het totale landbeslag. Alle drie kunnen zowel ruimtelijk (middels
kaartjes) als voor het gehele gebied (met taartdiagrammen) in beeld worden gebracht, waarbij de verschillende
werkzaamheden onderscheidend kunnen worden weergegeven.
Behalve de vergelijking van gewassen onderling maakt de tool het ook mogelijk om landgebruik scenario’s voor
een heel gebied te vergelijken. Daarbij kan rekening worden gehouden met verschillen in bodemsoort, de
grootte van percelen en andere, nog nader te definiëren parameters.
Belangrijk is dat de tool zowel de berekende 1e als 2e orde effecten van de teelt van de gewassen in rekening
brengt. Zo wordt inzichtelijk gemaakt waar meer energie wordt besteed (per hectare) en de efficiëntie hoger of
lager is.
De benodigde kengetallen zijn veelal moeilijk te achterhalen en vragen regelmatige actualisatie in verband met
technologische ontwikkelingen in motoren, machines, grondbewerkingen et cetera.
Dit is voor zover ons bekend de eerste toepassing ooit van dit gedachtengoed op gebiedsniveau. Het nut ervan
kan liggen in het communicatieve vlak (het inzichtelijk maken van energiebalansen en verschillen daarin tussen
gewassen en teeltmaatregelen) als ook in een beleidsondersteunend vlak.

Specifiek voor de toepassing van de energietool in De Valk
Het energieverbruik en landbeslag van de twee onderzochte gewassen gras en consumptieaardappelen verschilt
enorm. De verschillen bestaan ook als scenario’s met en zonder beregening worden doorgerekend.
De EROEI van aardappelen is beter omdat het gewas relatief veel voor de mens bruikbare energie oplevert. Een
EROEI van 4.5 (zonder irrigatie) is in ieder geval boven de waarde 3 welke als ondergrens gezien wordt. Gras is
bovendien een tussenproduct, gezien vanuit de mens. De extra slag via de koe die daarvoor nodig is, maakt de
EROEI negatief.
De aanwending van energie voor beregenen maakt de teelt van beide gewassen efficiënter omdat het de
opbrengsten verhoogt (en dus meer output van energie). Het resulterende landbeslag en EROEI (voor
aardappelen naar 4.7) zijn dan dus iets beter (al blijven ze matig).

Specifiek voor de gevolgde methodologie
Het gedachtengoed is vrij nieuw, gecompliceerd en met potentieel ingrijpende inzichten tot gevolg. De verdere
onderbouwing en zorgvuldige toelichting ervan verdienen meer aandacht om alle vragen te kunnen
beantwoorden en het nut van de toepassing ervan in landbouw en gebiedsontwikkeling te kunnen
concretiseren.
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De ontwikkelde tool is bruikbaar om op diverse schaalniveaus en vlakdekkend in gebieden toe te passen, mits de
juiste cijfers voorhanden zijn. Hij kan daarbij eventueel worden gekoppeld in een reeds bestaande tool4
waarmee ook koolstofbalansen en waterbalansen op verschillende schaalniveaus worden berekend.
In de oorspronkelijke MAXergy methodiek werd het landbeslag door zonnepanelen als referentie gehanteerd om
energie naar land om te rekenen, inclusief 2e orde effecten daarvan. In dit project is duidelijk geworden dat ook
de rechtstreekse stap naar biomassa c.q. landoppervlakte gebruikt kan worden (vergelijking koolzaad voor
biodiesel). In een vervolg versie zou deze aanpassing algemeen doorgevoerd moeten worden.
Tot slot: Feitelijk is dit onderzoek een eerste zoek- en testfase. Is het mogelijk om landbouw systemen te
ontleden en te evalueren op hun impact, per hectare, per bedrijf of per gebied? Hoe is daar een in de praktijk
bruikbare methode voor te bouwen? Na diverse modellen en invalshoeken te hebben geprobeerd, leek er een
het meest praktisch: die aan de hand van separate activiteiten uitgevoerd op het land. Als test is dat uitgewerkt
voor aardappelteelt en als dubbele check voor grasland. De uitkomsten zijn vergelijkbaar met de algemene
cijfers van Smit [2], daarmee aangevend dat deze methode bruikbaar is voor een meer gedetailleerde en
praktisch gerichte evaluatie methode. Om dit verder uit te werken voor een grote variëteit aan teelten en hun
EROEI, kan dit model als basis dienen voor een meer gestructureerde en fundamentele opzet.

4

De Milieumonitor of Precisiebeheer App welke door Aequator Groen & Ruimte, Circular Landscapes en Huize Almelo in 2019 is ontwikkeld,
zie referenties.
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Bijlage 1 Kengetallen
Tabel B-1: tractortijd* t.b.v. consumptieaardappelen op zandgrond
activiteit

machine

Mest injecteren: 50 kuub rdm per hectare, 20 min/ha
Aanvoer mest: 30 min/ha (tank 30m3, afstand 10 km)
Cultiveren: 0,5 uur per hectare (7,5 ltr/ha)
Ploegen: 1 uur per hectare (30 ltr/ha)
Rotoreggen: 40 min per hectare (20 ltr/ha)
Aardappelpoten: 1 uur per hectare (10 ltr/ha)
Kunstmest 2 giften 60 kg kali en 50 kg N per ha (2,5 l diesel /ha)
Aanvoer kunstmest: 10 min/ha (2,5 ltr/ha)
Aanaarden: 1 uur per hectare (15 ltr/ha)
Onkruidbespuiting: 15 min/ha (3 ltr/ha)
Diverse bespuitingen om fytoftora te voorkomen…(midlaat ras: 8keer)
Beregening: 2 rondes van 4 uur per ha
Loofklappen en/of doodspuiten
Aardappels rooien
Aardappels afvoeren naar bewaarplaats (5 ritten van 10 min)
Vanggewas zaaien (gras of anders)
woelen (op klei)
transport aardappels naar fabriek (100 km, 30 ton gewicht, goed voor 18 ton friet)

injecteur
giertank
cultivator
ploeg
rotoreg
pootmachine
strooier
kieper
aanaarder
spuit/loofklapper
spuit/loofklapper
haspel
spuit/loofklapper
rooimachine
kieper
zaaimachine
woelpoot
vrachtwagen

Totaal
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tractor
min/ha
20
30
30
60
40
60
30
10
60
15
120
480
15
30
50
40
0
90

1.180
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Tabel B-2: tractortijd* t.b.v. grasland op zandgrond
activiteit
Mest (van eigen bedrijf) injecteren: 50 kuub per hectare, 20 min/ha
eerder gewas doodspuiten met glyfosfaat (4 l/ha, 360 g/l) en frezen (5cm) (1/10 jr)
inzaaien gras-klaver mengsel (35 kg BG4 per ha) (1/10 jr)
aanvoer kunstmest uit silo of bigbag
aanvullende bemesting N (135 kg N/ha) P, K (80 kg K2O/ha) nasnede 1, 2 en 3
aanvullende bemesting evt. Na, Cu, Kobalt, kalk (1/10 jr)
onkruidbespuiting: 15 min/ha (90 ml Primus of 0,6 l Starane per ha)
beregening (25 mm) (1/2 jr)
maaien (4 snedes)
schudden (1x per snede) en wiersen/kitten (1x per snede)
transport opraapwagen, inkuilen
plastic afdekken / inpakken (60 m2 plastic/ha)
Totaal

machine
injecteur
spuit en frees
rotorkopeg en zaaimachine
Kieper
kunstmeststrooier
kunstmeststrooier
spuit
haspel en stationaire motor
cyclomaaier
schudder
opraapwagen en shovel

tractor
min/ha
20
6
3
10
30
3
15
60
60
160
80

447
cultivator
ploeg

*NB: niet elke tractorminuut is dezelfde! Het energieverbruik hangt uiteraard ook af van het vermogen dat geleverd moet worden voor de activiteit (b.v. schudden versus
ploegen).
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Bijlage 2 Afkortingen
De diverse afkortingen gebruikt in deze studie zijn als volgt:
l = landbouw, f = fabriek/fabricage
andere letters verwijzen naar de rubriek zelf (k = kunstmest etc.)
1e orde
OE-l
EE-l
AE-l
EM-l
EL-l

operationele energie in gebruik in landbouw ( brandstof trekker etc.)
embodied energie in gebruik in landbouw. (van machines, grondstoffen, )
arbeids- energie inzet in landbouw (bestuurder)
materialen ingezet in landbouw (van machines, grondstoffen)
landbeslag landbouw zelf (netto/bruto oppervlak, gebouwen, infra)

2e orde
EE-f
AE-f
EM-f
EL-f
CE

Embodied energy toel. fabrieksgebouwen (fabrieks energie, landelijke infra energie,)
arbeids- energie (ingezet in fabrieken o.a.)
Materialen beslag door fabrieken (machines, en fabrieken zelf, transportmiddelen)
landbeslag fabrieken en toel. Industrie (direct oppervlak gebouwen en wegen)
Circulaire energie in Embodied Land ( indirect land ter sluiting van kringlopen en compensatie EE)

relatie energie en land voor effecten

Energie

Landbeslag

circulaire
energie/land

1e orde
operationele energie in gebruik in landbouw ( brandstof trekker etc.)

OE-l

x

x

embodied energie in gebruik in landbouw. (van machines, grondstoffen, )

EE-l

x

x

arbeids- energie inzet in landbouw (bestuurder)

AE-l

x

x

materialen ingezet in landbouw (van machines, grondstoffen)

EM-l

x

landbeslag landbouw zelf (netto/bruto oppervlak, gebouwen, infra)

EL-l

x

x

2e orde
Embodied energy toel. fabrieksgebouwen (fabrieks energie, landelijke infra energie,)

EE-f

x

x

arbeids- energie (ingezet in fabrieken o.a.)

AE-f

x

x

Materialen beslag door fabrieken (machines, en fabrieken zelf, transportmiddelen)

EM-f

x

landbeslag fabrieken en toel. Industrie (direct oppervlak gebouwen en wegen)

EL-f

x

Circulaire energie in Embodied Land ( indirect land ter sluiting van kringlopen en
compensatie EE)

CE

als voorbeeld de trekker:1e orde: OE ( brandstof) en EE ( maakenergie), AE: Arbeidsenergie, deze tellen bij energieberekening maar ook als
landbeslag: verondersteld is dat ze hernieuwbare dienen te worden ‘geoogst. De trekker heeft ook 1e orde EM embodied materials ( diezelfde
van de EE). Die tellen als 1e orde direct landbeslag indien organisch, en als indirect landbeslag indien niet organisch ( CE)
2e orde: EE en AE tellen als energie en idem als onder 1e orde in 2e orde land. EM komt erbij, maar dan van toeleverende keten, en als
hiervoor in 2e orde land.
EL idem
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