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Natuurontwikkeling en het
milieu: de energiekosten van
herinrichting
— Sanderine Nonhebel en Alie Alserda
Uit onderzoek naar energiegebruik voor verkeer en vervoer is bekend dat voor de grondwerkzaamheden
voor aanleg van wegen (graven, transporteren van grond etc) erg veel energie nodig is. Deze kennis wordt in
dit artikel gebruikt om na te gaan hoeveel energie er nodig is voor de herinrichting van natuurterreinen. De
resultaten van deze berekening worden vergeleken met energiegebruik van de huidige landgebruiksvorm:
de landbouw.

De agrarische sector heeft een enorme invloed
op het landschap en het milieu in Nederland.
zeventig procent van het Nederlandse oppervlak is in gebruik door de landbouw, waarmee
de landbouw de grootste terreinbeheerder is.
De landbouw heeft door z’n emissies grote invloed op de kwaliteit van ons milieu. Zo komen
bijna negentig procent van alle vermestende
stoffen (stikstof en fosfaat) en veertig procent
van alle verzurende stoffen in ons milieu uit
de landbouw. Maar ook van de broeikasgassen
N2O en CH4 is de landbouw met veertig procent van het totaal een belangrijke leverancier.
Met een steeds strenger wordende milieuregelgeving probeert de nationale overheid de milieueffecten van de landbouw te verkleinen.

Mede door deze strengere milieuregelgeving
wordt het voor boeren steeds moeilijker om een
economisch gezonde bedrijfsvoering in stand
te houden. Vorig jaar had twintig procent van
de melkveebedrijven een negatief gezinsinkomen. Dit leidt tot een gestage afname van het
aantal boerenbedrijven in Nederland met twee
procent per jaar.
Dit betekent overigens niet dat het landbouwareaal ook met dit percentage afneemt. Meestal
wordt de vrijgekomen grond gekocht door een
andere boer die hiermee zijn bedrijf uitbreidt
(schaalvergroting). Soms wordt de grond gebruikt voor stadsuitbreiding en als laatste voor
natuurontwikkeling. In dat geval wordt het
gebied opnieuw ingericht waarna de natuur zijn
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gang kan gaan. Er worden drainagebuizen opgegraven, sloten gedempt en nieuwe waterwegen aangelegd. Uit onderzoek naar het energiegebruik voor het aanleggen van wegen weten
we dat er voor dit soort grondwerkzaamheden
erg veel energie nodig is. Het gebruik van grote
hoeveelheden diesel door de graafmachines
leidt tot de uitstoot van grote hoeveelheden
van het broeikasgas CO2. Hierbij rijst de vraag:
hoeveel energie is hier eigenlijk voor nodig?
Wat is het milieueffect van het aanleggen van
natuurgebieden?
Aan de ene kant is het dus duidelijk dat het
verdwijnen van de landbouw goed is voor het
milieu omdat een ‘vieze’ landgebruiksvorm
omgezet wordt in een schone: natuur. Maar van
de andere kant zijn de handelingen die nodig
zijn om van landbouwgebied weer natuur te
maken ook niet bepaald vriendelijk voor het
milieu door de broeikasgasemissies die bij de
herinrichting vrijkomen. In dit artikel bepalen
we hoeveel energie er nodig is om een terrein
opnieuw in te richten. Bij deze berekeningen
maken we gebruik van gegevens uit de wegenbouw en we vergelijken de resultaten met het
energiegebruik van een bestaand landbouwbedrijf.
Welke landbouw en welke natuur?
Het milieubeslag van de landbouw hangt af
van het soort landbouw die bedreven wordt.
De emissies van veehouderijsystemen verschillen van die van akkerbouwsystemen. Ook de
productietechniek heeft invloed: de emissies
van een biologisch bedrijf wijken af van het
milieubeslag van een bedrijf met een gangbare
productietechniek. Ook de milieukosten voor
de herinrichting kunnen verschillen. Het ‘gewoon’ laten verwilderen vraagt de minste input.
In de praktijk wil men vaak een bepaald type
natuur creëren, en worden er ingrepen gedaan
in het gebied om het beter geschikt te maken
voor doeltype.
Wij hebben gekeken naar de milieueffecten van
het omzetten van een melkveebedrijf op zandgrond. Deze keuze is gebaseerd op het gegeven
dat de melkveehouderij de grootste landgebruiker is binnen de landbouw (vijftig procent
van het areaal). De melkveebedrijven op de
zandgronden hebben de grootste economische
problemen. Dit soort gronden zal dus het eerste ter beschikking komen voor herinrichting.
Bovendien liggen de meeste natuurgebieden in
Nederland ook op de zandgronden en ophefﬁng van de melkveebedrijven in deze regio’s
kan dan tot uitbreiding van bestaande natuurgebieden leiden. Voor onze analyse gaan we er

van uit dat zoveel mogelijk wordt geprobeerd
om de oorspronkelijke vegetatietypen terug te
krijgen zoals heide of schrale graslanden. Dit
betekent dat de nutriëntenrijke bovenlaag verwijderd moet worden.
Herinrichting en de energiekosten
Bij de grondwerkzaamheden voor het herinrichten zijn drie processen te onderscheiden:
de graafmachine graaft de grond af, laadt de
grond in een tractor met kiepwagen, die het
elders in het terrein weer neerlegt. Vervolgens
zal dezelfde graafmachine de grond weer op
de juiste plek leggen (in depot zetten, sloot
dempen etc.). Er moet dus steeds met elke eenheid grond twee maal gegraven en voor elke
afstand twee maal gereden worden: een keer
vol heen en een keer leeg terug. De hoeveelheid
grond die afgegraven moet worden hangt af
van de oppervlakte van het gebied en de diepte
van de toplaag. De afstand hangt alleen af van
de grootte en vorm van het terrein en de locatie
van het depot. Zo vraagt een langgerekt gebied
met aan de kortste kant het gronddepot, meer
transport dan een vierkant terrein met het depot in het midden.
De gegevens over de milieukosten van het gebruik van een graafmachine en een tractor met
kiepwagen zijn af te leiden uit de literatuur over
energiegebruik bij de aanleg van wegen. Daar
gebruikt men hetzelfde materieel. De energiekosten voor het graven worden geschat op 13
MJ per ton (1000 kg). Het vervoer over 1 km met
een tractor met kiepwagen kost 10.5 MJ per ton.
Het in depot zetten is dezelfde handeling als
het opgraven en kost 13 MJ per ton.
Als we weten hoeveel we moeten afgraven en
hoe ver we moeten rijden naar het depot, kunnen we uitrekenen hoeveel energie er nodig
is om de toplaag te verwijderen en de grond
ergens op te slaan of nuttig in te zetten. Deze
gegevens zijn echter locatiespeciﬁek, en worden bepaald door de dikte van de bouwvoor en
de plaats van het gronddepot ten opzichte van
de rest van het terrein.

Tabel 1 De gegevens en de berekening van de hoeveelheid energie die nodig is voor het afgraven
en in depot zetten van een 35 cm dikke bovenlaag op een bedrijf van 55 ha.

Oppervlakte
Diepte afgraven
Totale hoeveelheid grond (m³)
Totaal hoeveelheid grond in 1000 kg
(ton) 1 ton=1.63 m³
Totale afstand (heen en weer)
Energie afgraven per ton
Energie afgraven terrein
Energie transport over 800 meter
Energie alles vervoeren
Energie in depot zetten
Energie alles in depot
Totaal voor het terrein

Uitgangswaarde/
berekening
55 ha
35 cm
AxB
C/1.63

Resultaat
550.000 m²
0,35 m
192.500 m³
118.098 ton
800 m

13 MJ/ton
DxF
118.098*13=1.535.274 MJ=
8,4 MJ/ton
HxF
118.098 x 8.4=992.023 MJ=
13 MJ/ton
KxF
118.098 x 13=1.535.274 MJ=
G+H+L

Proef op de som: Proefboerderij de Marke
Om een idee te krijgen van de milieuwinst
van herinrichten ten opzichte van het huidige
grondgebruik, maken we gebruik van de gegevens van proefboerderij de Marke. Dit is een
proefbedrijf voor melkveehouderij en milieu.
Het bedrijf is 55 ha groot en ligt op zandgrond
in Hengelo, Gelderland. Het is opgericht om
bedrijfssystemen te ontwikkelen die voldoen
aan strenge toekomstige milieunormen. De milieuprestaties van dit bedrijf worden nauwkeu-
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A
B
C
D
E
F
G

1.535 GJ
H
I
992 GJ
K
L
1.535 GJ
4.062 GJ

M

rig gemeten en gepubliceerd. Met deze bedrijfsgegevens is het mogelijk uit te rekenen wat het
kost om een bedrijf als dit om te zetten in een
natuurgebied, maar we kunnen ook de kosten
vergelijken met de huidige bedrijfsvoering.
Uit de bodemanalyses van de Marke blijkt dat
de nutriëntenrijke bovenlaag 35 cm dik is.
Dit betekent dat er 35 cm grond moet worden
afgegraven om de deze bovenlaag kwijt te raken. Het is een compact, bijna vierkant (800
bij 800 meter) bedrijf. Als we aannemen dat de
afgegraven grond in het midden van het bedrijf
kan worden opgeslagen, dan betekent dit grof
weg dat er 800 meter gereden moet worden om
de afgegraven grond in depot te krijgen (400
meter heen met een volle wagen en 400 meter
terug met en een lege wagen).
Op grond van deze gegevens kan een schatting gemaakt worden van de kosten om een
boerderij met de kenmerken van de Marke
(compact bedrijf van 55 ha en 35 cm dikke
nutriëntenrijke bovenlaag) om te vormen tot
natuurgebied (type schraal grasland): namelijk
4062 GJ. De berekening is weergegeven in tabel
1. Driekwart van de energie is nodig voor de
graafwerkzaamheden en een kwart voor het
transport.
Energiegebruik in perspectief
Op de Marke wordt ook energie gebruikt, bijvoorbeeld elektriciteit voor de melkmachine
en voor het koelen van de melktank, gas voor
het verwarmen van de bedrijfsgebouwen en
diesel voor de tractors. Het totale gebruik per
jaar ligt in de orde van grootte van 400 GJ. Dit
betekent dat het afgraven van het gebied 10
keer zoveel energie kost als het bestaande veebedrijf per jaar gebruikt! Het herinrichten kost
dus aanzienlijk meer energie dan het huidige
grondgebruik.
Als tegenargument is aan te voeren dat deze
omzetting slechts eenmaal plaats vindt en dat
je de energiekosten over de diverse jaren uit
moet middelen. In dat geval vallen ze wel mee.
Maar veel van de gronden die nu teruggegeven
worden aan de natuur zijn nog niet zo heel lang
in gebruik als landbouwgrond. Halverwege

de jaren zestig van de vorige eeuw werden de
laatste ontginningsprojecten afgesloten. In veel
gebieden heeft er na 1960 nog een ruilverkaveling plaats gevonden waarbij ook weer grote
hoeveelheden grond verzet zijn, sloten zijn
gegraven en drainage is aangelegd. Het lijkt er
op dat gebieden elke twintig jaar opnieuw ingericht worden. En in dat geval spelen de energiekosten wel een rol van betekenis.
Natuurontwikkeling en de gevolgen voor het
milieu
Onze analyse laat zien dat het energiegebruik
in herinrichtingsprojecten groot is, zeker in
vergelijking met het energiegebruik van de
huidige landgebruiksvorm. Op basis van deze
gegevens kan echter niet gezegd worden dat
het omzetten van landbouwgrond in natuur
de klimaatverandering in de hand werkt. In de
inleiding is als gemeld dat landbouw ook een
belangrijke producent is van de emissies van
de broeikasgassen N2O en CH4. Deze emissies
zullen verdwijnen als landbouwbedrijven worden opgeheven en kunnen misschien de emissies van CO2 als gevolg van het energiegebruik
compenseren. Het onderzoek naar de emissies
van N2O en CH4 uit landbouwsystemen is echter net begonnen en tot op heden zijn daar nog
geen data van beschikbaar. Die vergelijking kan

hier dus nog niet gemaakt worden.
De emissies uit het landbouwsysteem worden
voornamelijk veroorzaakt door de bemesting
van de graslanden met stikstofverbindingen.
Afhankelijk de vorm waarin stikstof het milieu
in gaat, leidt deze bemesting tot vermesting,
tot verzuring of tot klimaatverandering (N2O).
Aangezien natuurgebieden niet bemest worden, levert het omzetten van landbouwgebieden naar natuur een grote milieuwinst op in
zowel de vermestings- als in de verzuringsproblematiek. Voor de klimaatverandering geldt
dat niet omdat de benodigde grondwerkzaamheden een forse uitstoot van het broeikasgas
CO2 met zich meebrengen en het maar de vraag
is in hoeverre de reductie van de N2O emissies
door het verdwijnen van de landbouw deze uitstoot van CO2 compenseert.◆
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De inhoud van dit artikel is gebaseerd op het afstudeeronderzoek van Alie Alserda: ‘Het energiebeslag van
natuurontwikkeling.’ Afstudeerverslag Centrum
voor Energie- en Milieukunde, Rijksuniversiteit
Groningen, 2005. We danken Bernie Jenster van
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